
Facultatea de Inginerie aserospațială 
Departamentul Grafică inginerească și Design industrial  
 
 
 

Concurs pentru acordarea gradației de merit  

vacantată prin pensionare 

 

Calendarul concursului: 
 

1. Data de lansare a procedurii de acordare a gradației de merit, conform Regulamentului, 
este 12.10.2022.   

2. Depunerea dosarelor de concurs se face la Directorul de departament/direcție în termen de 
5 (cinci) zile lucrătoare de la anunțul făcut – 19 oct. 2022;  

3. Afișarea ierarhiei stabilite de către Consiliul departamentului cu informarea colectivului 
departamentului se face în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor de concurs de către Directorul de department, la avizierul 
departamentului – până la 25.oct.2022;  

4. Contestațiile depun în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afișării ierarhiei 
stabilite, la Biroul Executiv al Facultății/Direcției;  

5. Rezultatele contestațiilor se vor anunța în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la depunerea 
acestora, de către Biroul Executiv al Facultății;  

6. În maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor contestațiilor, rezultatele 
concursului se vor valida în Consiliul facultății/Direcție și toate actele candidaților se vor 
păstra la departament/direcție, iar procesele verbale de validare a propunerilor făcute se 
vor înainta Consiliului de Administrație spre validare.  

 
 
Dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit va cuprinde următoarele 
documente, anexate în ordinea menționată mai jos:  
7.1. pagina de gardă, care conține numele și prenumele candidatului, funcția de bază, locul de 
muncă;  

7.2. opisul filelor dosarului;  

7.3. cererea de înscriere;  

7.4. pentru cadrele didactice fișele de autoevaluare (pentru cinci ani calendaristici anteriori datei 
de desfășurare a concursului de acordare de gradații de merit) și de evaluare colegială, iar pentru 
personalul didactic auxiliar, evaluarea directorului de departament;  

7.5. fișa de evaluare a performanțelor manageriale – Anexa 1;  

7.6. fișa de evaluare a altor activități desfășurate în folosul comunității academice – Anexa 2;  

7.7. documentele justificative din care să rezulte performanțele deosebite, după caz (laboratoare 
noi, proiecte, etc.);  



7.8. fișa de îndeplinire a criteriilor CNATDCU (pentru conferențiar și profesor) și respectiv a 
criteriilor U.P.B. (pentru asistent și șef de lucrări/lector);  
7.9. lista cu link-urile către paginile unde se găsesc plasate pe platforma Moodle materialele 
didactice pentru disciplinele din norma didactică.  
 
 
 
 
12.oct.2022 

Director department 
Prof.dr.ing. Ionel SIMION 


