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ANUNȚ 

Privind concursul pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, 

septembrie 2021 

 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de 

merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021. 

 

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs: 10 gradații 

 

Condiții de participare la concurs: 

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic-auxiliar 

care îndeplinește cumulativ următoarele condiții 

a) ocupă o funcție pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate; 

b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică-auxiliară  (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani; 

c) a obținut la evaluările performanțelor profesionale de către conducere, conform procedurilor operaționale 

de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul “foarte  bine”; 

d) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii; 

 

Personalul didactic-auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs. 

 

Perioada de înscriere la concurs :14.09.2021-15.09.2021 

 

Documentele necesare pentru înscriere: 

a) cererea de înscriere la concurs; 

b) CV-ul în format Europass; 

c) fișa de autoevaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 5 ani universitari (conform Anexei 2.2) 

d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și 

corespund adevărului (Anexa 3). 

 

Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs și adresa electronică la care se 

trimite acesta: 

Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul Decanatului FSEGA (Doamna Diana Bălin), sala 103 și se 

trimit electronic la adresa de e-mail diana.balin@econ.ubbcluj.ro în perioada 14.09.2021-15.09.2021, în 

intervalul orar 9,00 -16,00. 

 

Criteriile de evaluare: 

a) volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate (30%); 

b) capacitatea organizatorică (10%); 

c) capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele (20%); 

d) inițiativa și creativitatea (20%); 

e) preocuparea pentru autoperfecționare (10%); 
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f) munca în echipă (10%). 

 

Componența comisiei de evaluare: 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață 

Prof.univ.dr. Codruța L. Osoian 

Conf.univ.dr. Gabriela M. Brendea 

Membri supleanți: Prof.univ.dr. Szasz Levente, Prof.univ.dr. Paula Curt 

 

Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 17.09.2021 la avizierul decanatului și în FSEGA 

Online/Arhiva. 

 

Perioada de contestații: 20.09.2021-21.09.2021  

 

Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile: contestațiile se depun la Secretariatul 

decanatului FSEGA (doamna Diana Bălin), sala 103,  în perioada 20.09.2021-21.09.2021 între orele 8,00-

16,00. 

 

Data și locul afișării rezultatelor finale: 22.09.2021, la avizierul decanatului și în FSEGA Online/Arhiva. 

 

 



 
Universitatea Babeș-Bolyai | Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Teodor Mihali 58-60 | Cluj-Napoca, RO 400591 | T: 0264.418.652 | www.econ.ubbcluj.ro 
fb.com/FSEGA | twitter.com/ubbfsega | linkedin.com/company/ubb-fsega 

 

Pagina 1 din 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL  

activităților aferente concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar 

la nivelul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

 

Data Activitate 

08.09.2021 Anunț lansare competiție de acordare a gradațiilor de merit 

14.09.2021-15.09.2021 Depunerea dosarelor de concurs pentru evaluare conform metodologiei existente 

(Termenul limită de depunere a aplicațiilor este vineri, 21.10.2020, ora 16,00) 

16.09.2021 -17.09.2021 Evaluarea dosarelor de concurs de către Comisia de evaluare  

17.09.2021 Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs 

20.09.2021-21.09.2021 Depunerea contestațiilor 

(Termenul limită de depunere a contestațiilor este marți, 21.09.2021, ora 16,00) 

22.09.2021 Soluționarea contestațiilor de către Comisia de contestații 

22.09.2021 Afișarea rezultatelor finale 

23.09.2021 Validarea rezultatelor finale de către Consiliul facultății 
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