
1. Învederea desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic, în 

conformitate cu art. 5 alin. 2 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit, se propune spre 

aprobare următoarea repartizare pe facultăți a gradațiilor de merit ce vor fi scoase la concurs:   

Structura 
Număr de gradații de 

merit 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 8 

Facultatea de Arte și Design 8 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 2 

Facultatea de Drept 3 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 5 

Facultatea de Fizică 1 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 7 

Facultatea de Matematică și Informatică 6 

Facultatea de Muzică și Teatru 4 

Facultatea de Sociologie și Psihologie 13 

Facultatea de ȘtiințePolitice, Filosofie și Științe ale Comunicării 3 

 

2. În vederea desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-

auxiliar, înconformitate cu art. 5 alin. 2 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit, se propune 

spre aprobare următoarea repartizare a gradațiilor de merit ce vor fi scoase la concurs: 

Structura 
Număr de gradații de 

merit 

Funcții de conducere didactic-auxiliare 
(cf. art. 13 alin. 2 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit) 

1 

 

3. În conformitate cu art. 4 alin. 2 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit, se propune 

următorul calendar de desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit in anul 2020: 

Activitate Perioadă/Termen 

Constituirea Comisiilor de evaluare și a Comisiilor de contestații și repartizarea 
gradațiilor de merit pe domenii CNATCDU la nivelul facultăților 

26.01-03.02 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 26.01-07.02 

Perioada de evaluare a dosarelor de concurs 17.02-19.02 

Termenul de comunicare a rezultatelor evaluării 19.02 

Perioada de depunere a contestaţiilor 20.02 

Perioada de rezolvare a contestaţiilor 21.02 

Termenul de comunicare a rezultatelor contestaţiilor 21.02 

Aprobarea listei beneficiarilor prin Hotărâre a Consiliului Facultății 24.02-25.02 

Aprobarea listei beneficiarilor prin Hotărâre a Consiliului de Administrație 26.02-27.02 

Emiterea Deciziei Rectorului privind acordarea gradațiilor de merit şi transmiterea 
acesteia către Departamentul Resurse Umane 

28.02 

 



4. În conformitate cu art. 13, alin. 3 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit, în vederea 

derulării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, la nivelul universității 

se constituie următoarele comisii: 

 
Comisia de evaluare 
Președinte:  Cosmin ENACHE 
Membri:  Laurențiu GEORGESCU 
   Bogdan ALDEA 
 
Membri supleanți: Madalin BUNOIU 
   Leposava TORNOREANU 
 
 
Comisia de contestații 
Președinte:  Dana PETCU 
Membri:  Vlad PETCU 
   Nadia TOPAI 
 
Membri supleanți: Irina MACSINGA 
   Anca MUNTEANU 
 

 

 


