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Anexa 1  

 

Cererea de înscriere la concurs 
 

[Nr. înregistrare] 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

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

angajat/ă în funcţia de ………………………………....... la 

……………………………………………………………… vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul 

pentru obținerea gradației de merit, organizat de către (facultatea/ unitatea instituțională) 

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

 

 

 

Data,  Semnătura, 

……………………………………………  …………………………………………. 

 

 

 

Domnului Rector al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
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Anexa 2.2 
 

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

 

(Fișa de autoevaluare va cuprinde informații referitoare la performanțele înregistrate de către candidat în ultimii 5 ani universitari, 

urmărind structura de mai jos. Pentru fiecare criteriu, se va face referire explicită la indicatorii de performanță stabiliți prin 

metodologia proprie de acordare a gradațiilor de merit a facultății sau a unității instituționale.) 

 

I Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului 

II Descrierea performanțelor înregistrate 

Criteriul I: Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate 

A B D 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C I  Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C I 

Criteriul II: Capacitatea organizatorică 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C II   
Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C II 

Criteriul III: Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C III   
Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C III 

Criteriul IV: Inițiativa și creativitatea 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C IV   
Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C IV 

Criteriul V: Preocuparea pentru autoperfecționare 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C V   
Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C V 
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Criteriul VI: Munca în echipă 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología proprie) 
Punctajul obținut de candidat pentru 

indicator 

Punctaj total C VI   
Suma punctajelor obținute pentru 

indicatorii aferenți C VI 

PUNCTAJ TOTAL 

Media ponderată a punctajelor obținute la fiecare criteriu 

(calculată conform ponderilor prevăzute de metodología proprie) 

  Semnătura, 

  …………………………………………. 
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 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 dispoziţiile 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, 

…………………………………………… 
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 Anexa 4 

Decizia Rectorului UBB de numire a comisiilor de evaluare și contestație 

 

DECIZIE 

Nr. ............ din ................ 

 

 În urma propunerilor ................................................... (conducătorului facultății/ al unității 

instituționale organizatoare) şi a aprobării lor prin Hotărârea (consiliului facultății/ Consiliului de 

Administrație al UBB) nr. ...................................... din data de .........................................., în baza Hotărârii 

Senatului UBB nr. ..................../.................. referitoare la aprobarea Metodologiei -cadru privind 

acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, rectorul Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David, numește următoarele comisii de evaluare și contestație: 

 

I. Comisia de evaluare: 

Titlu/ Funcție 

Prenume, nume membri 
Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei 

Membri titulari: 

1. 

2. 

3. 

Membri supleanți: 

1. 

2. 

 

 

II. Comisia de contestație: 

Titlu/ Funcție 

Prenume, nume membri 
Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei 

Membri titulari: 

1. 

2. 

3. 

Membri supleanți: 

1. 

2. 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Daniel DAVID 
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 Anexa 5.2 

 

Criteriile1 de apreciere a activității personalului didactic auxiliar care candidează la 

obținerea gradației de merit 

 

 
 

 

 

Criteriul I: Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate 
 

Criteriul II: Capacitatea organizatorică 

 

Criteriul III: Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele 
 

Criteriul IV: Inițiativa și creativitatea 
 

Criteriul V: Preocuparea pentru autoperfecționare 
 

Criteriul VI: Munca în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Indicatorii vor fi stabiliți prin metodologiile proprii ale fiecărei facultăți, respectiv ale fiecărei unități instituționale 
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Anexa 6.2 

 

Grila de apreciere  
a activității candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic auxiliar 

 

I Îndeplinirea condițiilor obligatorii: 
 

Funcția didactică auxiliară ocupată în baza unui 

contract individual de muncă pe durată 

nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază 

în Universitate 

Îndeplinirea condiției 

(DA/ NU) 

  

 

Vechimea în instituție într-o funcție didactică 

auxiliară (min. 3 ani) 
(nr. anilor de vechime) 

 

Anii evaluărilor performanțelor profesionale 

individuale 
Calificativul obținut 

ultitmul an  

penultitmul an  

antepenultitmul an  

 

Existența unei sancțiuni disciplinare (DA/NU)) 
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II Îndeplinirea condițiilor de perfomanță: 

Criteriul I: Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate 

Punctaj total C I 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C I 

Criteriul II: Capacitatea organizatorică 

Punctaj total C II 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C II 

Criteriul III: Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele 

Punctaj total C III 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C III 

Criteriul IV: Inițiativa și creativitatea 

Punctaj total C IV 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C IV 

Criteriul V: Preocuparea pentru autoperfecționare 

Punctaj total C V 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C V 

Criteriul VI: Munca în echipă 

Punctaj total C VI 

Punctajul obținut de 

candidat  pentru indicatorii 

aferenți C VI 

PUNCTAJ TOTAL 

Media ponderată a 

punctajelor obținute la 

fiecare criteriu 

(calculată conform ponderilor 

prevăzute de metodología 

proprie) 

 

Membrii comisiei de concurs: 

Membrul 1 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membrul 2 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 

Membrul 3 (titlu/ funcție, prenume, nume, semnătură)…………………………………………………………. 


