
ANUNŢ 
 

Privind organizarea concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit 
de către cadrele didactice din cadrul FSE 

 
► În perioada 16-30 septembrie 2022, în cadrul Facultăţii de Studii Europene se organizează 
concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit de către cadrele didactice titulare, angajate cu 
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Gradaţiile de merit care se scot la 
concurs sunt în număr de 6.  
   
► Se pot înscrie la concurs cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 
alin.2 din Metodologia FSE privind acordarea gradaţiilor de merit.  
 
► Calendarul de concurs este următorul:  
● 16 septembrie – anunțarea concursului/calendarului de concurs 
● 21 - 23 septembrie  –  înscrierea candidaților (mail: iulia.crisan@ubbcluj.ro) 
● 26 septembrie – evaluarea dosarelor candidaților de către comisia de evaluare și afișarea 
rezultatelor evaluării 
● 27 - 28 septembrie – depunerea contestațiilor (mail: iulia.crisan@ubbcluj.ro)  
● 29 septembrie – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale 
● 30 septembrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății 
 
► Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente semnate (în original):  
a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1); 
b) CV-ul în format Europass; 
c) fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2).  
d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria 
activitate și corespund adevărului (Anexa 3); 
Documentele din dosarul de concurs se depun în format electronic la mail 
iulia.crisan@ubbcluj.ro, în perioada 21-23 septembrie 2022. 
 
► Rezultatele și performanțele candidaților se evaluează pe baza următoarelor criterii cu 
pondere egală: 
 
● Criteriul I  (C.I) Dimensiune didactică  
● Criteriul II  (C.II) Dimensiune științifică  
● Criteriul III  (C.III) Dimensiune civică (pro UBB și societate). 
 
► Componenţa Comisiei pentru evaluarea dosarelor de concurs este următoarea: 
 
1. Conf. univ. dr. Adrian Corpădean, președinte 
2. Conf. univ. dr. Paula Mureșan 
3. Conf. univ. dr. Nicoleta Paina  
 
Membri supleanți: 
Lect. dr. Antonela Gyöngy 
Lect. dr. Dorin Dobra 
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► Componenţa Comisiei de contestații este următoarea: 
 
1. Prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, președinte 
2. Conf. univ. dr. Delia Pop Flanja 
3. Lector univ. dr. Mihaela Oprescu  
 
Membri supleanți: 
Lect. dr. Roxana Nistor 
Lect. dr. Radu Albu  
 


