
Anexa 1 
 

Cererea de înscriere la concurs 
 

[Nr. înregistrare] 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………………, 

angajat/ă în funcția de ………………………… la …………………, vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la 

concursul pentru obținerea gradației de merit, organizat de către Facultatea de Studii Europene-Universitatea 

Babeș-Bolyai. 

 

 

 

 

Data,  Semnătura, 

                ……………………………………………  …………………………………………. 

 

Domnului Rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca



Anexa 2.2: Fișa de autoevaluare a candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului 
didactic auxiliar 

Numele și prenumele: ....................................................................... 

Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului:....... 

 

A B C D E 
Denumirea indicatorului Punctajul 

alocat 
indicatorului 

Numărul de realizări ale candidatului, raportat la 
specificul indicatorului 

 
Detalii/justificare/date identificare 

Punctajul 
obținut de 
candidat 

pt. 
indicator 

(B x C) 

Punctaj acordat de comisie 
 

Justificare 

Criteriul I: Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate 
Numărul bazelor de date în care 
candidatul a operat 

5p./bază de 
date 

   

Realizarea planurilor de achiziții 
ale FSE.  

3p./document    

Desfășurarea de activități 
administrative în limbi de 
circulație internațională.  

10p./an    

Punctaj total Criteriul I  
Criteriul II: Capacitatea organizatorică 
Participare la redactarea 
proiectelor FSE cu finanțare.  

5p./proiect    

Participare la implementarea 
proiectelor FSE cu finanțare.  

12p./proiect    

Gestionarea patrimoniului FSE.  10 p./an    
Gestionarea protecției muncii/SIPP 
a/l personalului FSE.  

8p./an    

Gestionarea serverelor și a altor 
echipamente hardware ale FSE.  

10p./an    

Actualizarea site-ului FSE cu 
pachete de date.  

1p./pachet    



Punctaj total criteriul II  
Criteriul III: Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele 
Realizarea bilanțului financiar al 
FSE.  

5p./an    

Sesizarea problemelor tehnice din 
FSE către DGA/Serviciul Tehnic.  

1p./sesizare    

Asigurarea necesarului de 
materiale FSE.  

1p./referat, 
exclusiv SEED 

   

Punctaj total criteriul III  
Criteriul IV: Inițiativa și creativitatea 

Numărul contractelor încheiate cu 
parteneri externi 

5p./contract    

Negocierea parteneriatelor FSE cu 
piața muncii / partenerii din 
societate. 

3p./partener    

Formularea unor propuneri de 
îmbunătățire a proceselor 
administrative transmise 
Decanatului și aprobate de 
Consiliul FSE.  

3p./propunere    

Acordarea de sprijin logistic 
pentru activitățile extracurriculare 
ale studenților (cercuri 
studențești, proiecte ale ONG-
urilor Facultății) și științifice ale 
FSE.  

3p./eveniment    

Punctaj total criteriul IV  

Criteriul V: Preocuparea pentru autoperfecționare 

Absolvirea unor cursuri de 
formare relevante 
postului ocupat.  

20p./diplomă    

Obținerea unei diplome 
universitare într-un 

25p./diplomă    



domeniu relevant postului 
ocupat.  
Punctaj total criteriul V  

Criteriul VI: Munca în echipă 

Membru în comisia de 
burse a FSE.  

6p./an    

Membru în comisia de 
cazări a FSE.  

3p./an    

Membru în comisia de 
echivalări a FSE. 

3p./an    

Membru în comisiile de 
angajări ale FSE. 

6p./comisie    

Membru în comisia de 
admitere a FSE.  

6p./an    

Membru în comitetele de 
organizare ale 
conferințelor FSE.  

5p./comitet    

Membru în Biroul de 
Cooperări Internaționale 
al FSE.  

10p./an    

Punctaj total criteriul VI  

PUNCTAJ TOTAL  
 
Note: 

• fiecare criteriu are pondere egală 
• comisia de concurs le poate solicita candidaților documente doveditoare sau clarificări  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 3 
 

Declarația pe propria răspundere a candidatului 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………., domiciliat/ă în 

localitatea……………………………………………., str. ………………………………………………., nr. 

………., bl. ………., ap. ……….., județul …………………………….., posesor/posesoare a actului de 

identitate seria ……………… nr. …………………….., eliberat de  

………………………………………………………. la data de ………………………………, 

cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere 

că datele și informațiile prezentate în dosarul de concurs se referă la propria activitate și corespund 

adevărului. 

 

 

 

 Semnătura, 

……………………………………………



 


