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ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT 

AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC-AUXILIAR 
 
 

Vă informăm că, în conformitate cu HCA nr. 12/14.02.2022, la nivelul Universității de Vest din 
Timișoara a fost demarată procedura de acordare a gradațiilor de merit aferente personalului didactic-
auxiliar, fiind scoase la concurs un număr de 21 de gradații.  
 
Detalii cu privire la desfășurarea concursului: 
 

1. Repartizarea gradațiilor de merit la nivelul Universității pe tipuri și structuri de personal: 
 

Structura 
Număr de 
gradații de 

merit 

Departamentul Economico-Financiar 1 

Departamentul de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții 1 

Serviciu Social 1 

Cancelaria Rectorului 1 

Cabinet Rector 1 

Facultățile UVT ( personal didactic auxiliar altul decât personalul  secretariatelor) 3 

Secretariat General al Universității de Vest din Timișoara (Biroul Acte Studii, Centrul 
de Gestiune a Școlarității și InfoCentru Studenți, Arhiva Universității de Vest, 
Secretariatele facultăților) 

5 

Funcții de conducere didactic-auxiliare (cf. art. 13 alin. 2 din Metodologia privind 
acordarea gradațiilor de merit, respectiv: Director departament; Șef serviciu - cu 
condiția ca Serviciul coordonat să nu fie inclus în organigrama unui Departament; Șef 
birou - cu condiția ca Biroul coordonat să nu fie inclus în organigrama unui 
Departament/Serviciu) ) 

8 

 
2. Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

Activitate Perioadă/Termen 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs  14.02-18.02 

Perioada de evaluare a dosarelor de concurs  21.02 

Perioada de comunicare a rezultatelor evaluării  21.02 

Perioada de depunere a contestațiilor  22.02 

Perioada de rezolvare a contestațiilor  23.02 

Termenul de comunicare a rezultatelor contestațiilor  23.02 

Aprobarea listei beneficiarilor prin Hotărâre a Consiliului de Administrație  24.02 

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

25.02 

Notă: Gradațiile de merit acordate vor intra în plată începând cu 01.03.2022. 
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3. Condiții de participare: 
 

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa orice angajat al UVT care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 
a. ocupă un post didactic auxiliar; 
b. are contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată de timp, cu normă întreagă; 
c. are o vechime în muncă în cadrul UVT de cel puțin trei ani; 
d. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani; 
e. nu beneficiază de gradație de merit, cu excepția cazurilor în care perioada de acordare expiră în anul 
în care se organizează concursul; 
f. trebuie să fi fost evaluat profesional in ultimii 3 ani și sa fi obținut anual calificativul „Foarte bine”.  
 

La concursul privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic-auxiliar pot participa 
și cadrele didactice care ocupă, prin delegare de atribuții, funcții de conducere aferente unor posturi 
didactic-auxiliare. 
 
 

4. Înscrierea la concurs: 
 

- se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Departamentul Resurse Umane, cu număr de 
înregistrare de la Registratura UVT, până la data de 18.02.2022.  
Dosarul de candidatură va conţine:  
a. Opisul dosarului, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;  
b. Cerere de participare la concursul privind acordarea gradațiilor de merit;  
c. Memoriu de activitate, pentru ultimii trei ani calendaristici, cu precizarea contribuției personale la 
buna funcționare și dezvoltare instituțională a UVT;  
d. Alte documente considerate de angajat si/sau seful ierarhic ca fiind relevante din punct de vedere 
profesional. 
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