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Nr. 581 / 22.09.2021 
 
 

A N U N Ţ 
 
 Centrul Universitar UBB din Reșița organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de 
merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021. 
 
Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs: 4 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: 

• ocupă o funcție pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în CU UBB R (Structura 
administrativă sau Structura didactică de deservire a activității academice) 

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

• a obținut la evaluările performanțelor profesionale de către conducere, conform procedurilor 
operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul “foarte bine”; 

• 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: 24.09.2021 - 30.09.2021. 
 
Documentele necesare pentru înscriere: 

• cererea de înscriere la concurs (Anexa 1); 
• CV-ul în format Europass; 
• fișa de autoevaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 5 ani universitari (conform 

Anexei 2); 
• 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: 
 
Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul CU UBB R sau scanate prin email, în perioada 
24.09.2021-30.09.2021. Documentele se vor depune fizic, în intervalul orar 9,00-14,00 la doamna 
Popa Mariana sau scanate, prin email la adresa: mariana.popa@ubbcluj.ro. 
 
Criteriile de evaluare: 

a) Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate – 30 puncte, 
b) Capacitatea organizatorică – 20 puncte, 
c) Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele  -20 puncte, 
d) Inițiativa și creativitatea – 15 puncte, 
e) Preocuparea pentru autoperfecționare – 5 puncte, 
f) Munca în echipă – 10 puncte. 



Metodologie privind acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar din cadrul Direcției 
Generale Administrativă (anexa HCA 10994/16.09.2021) poate fi consultată pe pagina web a 
universității: 
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/hotarari_ca_ubb 

 
Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 04.10.2021 pe pagina web a CU UBB R: 
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/cuubbr/concursuri-posturi-nedidactice/ 
 
Perioada de depunere a contestațiilor: 05.10.2021-06.10.2021. Documentele se vor depune fizic, în 
intervalul orar 9,00-14,00 la doamna Popa Mariana sau scanate, prin email la adresa: 
mariana.popa@ubbcluj.ro. 
 
Data și locul afișării rezultatelor finale: 19.10.2021, pe pagina web a facultății în secțiunea: 
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/cuubbr/concursuri-posturi-nedidactice/ 
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