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Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în 

anul 2021, la nivelul Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul UVT 
 

Urmare a repartizării gradațiilor de merit aferente personalului didactic și de cercetare la 
nivelul UVT pe anul 2021, Facultatea de Sociologie si Psihologie organizează concursul pentru  
acordarea gradației de merit repartizată Domeniului CNATDCU Științe ale educației,  conform 
Hotărârii Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie nr. 23/20.01.2021. În continuare, se 
regăsesc informațiile referitoare la condițiile organizării concursului. 
 
1. Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs: 1 gradație de merit 

 
2. Condițiile de participare 

La concursul pentru acordarea gradației de merit organizat la nivel de FSP poate participa 
orice angajat al UVT care îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale:  

a. ocupă un post didactic de predare/cercetare. 
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 cinci ani în cazul personalului 

didactic de predare și de cercetare. 
d. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani. 
e. nu beneficiază̆ de gradație de merit, cu excepția cazurilor în care perioada de acordare 

expiră în anul în care se organizează̆ concursul. 
 

Pentru înscrierea la concursul privind acordarea gradației de merit, suplimentar față de 
condițiile generale, personalul didactic de predare și de cercetare trebuie să îndeplinească 
standardele minimale necesare și obligatorii pentru postul pe care îl ocupă:  

1. conform grilei CNATDCU aferentă domeniului postului, luată în considerare la evaluare, 
avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a criteriilor referitoare la punctajul total 
minim și condițiile minimale de îndeplinire a fiecărui criteriu în parte (condiția se aplică 
exclusiv personalului care ocupă posturi de profesor, conferențiar, cercetător științific 
gradul I și cercetător științific gradul II).  

2. conform criteriilor minimale din metodologia de concurs pe post aflată în vigoare, aprobată 
pentru fiecare domeniu prin Hotărâre a Consiliului Facultății (condiția se aplică exclusiv 
personalului care ocupă posturi de lector, asistent, cercetător științific gradul III și asistent 
de cercetare).  

 
3. Perioada de înscriere la concurs: 25.01.2021-05.02.2021 

 
4. Documentele necesare pentru înscriere 

a. Opisul dosarului, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor 
aferente; 

b. Fișa de punctaj conform grilei CNATDCU pentru ultimii 5 ani; 
c. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (conform grilei de punctaj 

CNATDCU) pentru întreaga activitate (din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minimale 
pentru postul ocupat). 
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5. Locul și intervalul orar de depunere a dosarului de concurs 

Depunerea dosarelor se va realiza la adresa de mail: elena.voaides@e-uvt.ro  
Termenul pentru depunerea dosarelor: 05.02.2021, ora 16 
Număr de înregistrare se va aloca de la secretariat odată cu primirea dosarului.  
 

6. Criteriile de evaluare 

Pentru personalul didactic de predare și de cercetare, gradațiile de merit se acordă în funcție 
de punctajul cumulat în ultimii 5 ani calendaristici anteriori celui în care se organizează̆ concursul, 
conform grilei CNATDCU specifică domeniului științific al candidatului, aflată în vigoare la data 
concursului. Personalul care ocupă posturi de lector, asistent, cercetător științific gradul III și 
asistent de cercetare va fi evaluat în conformitate cu criteriile din metodologia de concurs pe post 
aflată în vigoare, aprobată pentru fiecare domeniu, prin Hotărâre a Consiliului Facultății.  
Punctajul stabilit se determină doar pe baza rezultatelor / publicațiilor realizate folosind afilierea 
UVT.  

 
7. Componența comisiei de evaluare și a comisiei de contestații 

 
Comisia de evaluare 
Președinte:  Prof.univ.dr. Alexandru Neagoe 
Membri:      Conf. univ. dr. Sorin Pribac 
                    Lect. univ. dr. Andrei Rusu 
 
Comisia de contestații 
Președinte: Conf. univ. dr. Paul Sârbescu 
Membri:    Conf. univ. dr. Elena Baciu 
                  Lect. Univ. dr. Loredana Al-Gazhi 
Membri supleanți: 
                   Prof. univ. dr. Mihaela Tomiță 
                   Conf. univ. dr. Marius Vasiluță-Ștefănescu 

 
8. Data afișării rezultatelor evaluării: 17.02.2021 

 
9. Perioada de contestații; 18.02.2021- 19.02.2021 

 
10. Locul și intervalul orar de depunere a contestațiilor: 

 
Depunerea contestațiilor se va realiza la adresa de mail: elena.voaides@e-uvt.ro  
Termenul pentru depunerea contestațiilor: 18.02.2021, ora 16 
Număr de înregistrare se va aloca de la secretariat odată cu primirea dosarului.  
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11. Data și locul afișării rezultatelor finale 

Data afișării rezultatelor: 20.02.2021 
Pagina web a Facultății de Sociologie și Psihologie 
 

Notă: 
1. Standardele de evaluare se regăsesc la următorul link.  

https://fmt.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Metodologie-privind-acordarea-gradatiilor-de-
merit.pdf 
 

2. Metodologia completă UVT de acordare a gradațiilor de merit se regăsește la linkul 
următor: 

https://fmt.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Metodologie-privind-acordarea-gradatiilor-de-
merit.pdf  
 

3. Calendarul concursului de acordare a gradației de merit este următorul: 
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1. În conformitate cu art. 4 alin. 2 din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit, se propune spre 
aprobare următorul calendar de desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit in anul 
2021: 

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

19.01-22.01 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 25.01-05.02 

Perioada de evaluare a dosarelor de concurs 15.02-17.02 

Perioada de comunicare a rezultatelor evaluării 17.02 

Perioada de depunere a contestaţiilor 18.02 

Perioada de rezolvare a contestaţiilor 19.02 

Termenul de comunicare a rezultatelor contestaţiilor 19.02 

Aprobarea listei beneficiarilor prin Hotărâre a Consiliului Facultății 22.02-23.02 

Aprobarea listei beneficiarilor prin Hotărâre a Consiliului de Administrație 24.02-25.02 

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

26.02 

Notă: Gradațiile de merit acordate vor intra în plată începând cu 01.04.2021. 

2. În vederea 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:   

Structura 

Număr de 
gradații de 
merit care 
expiră la 

31.03.2021 

Număr de 
gradații de 

merit care se 
acordă începând 

cu 01.04.2021 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 1 2 
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 13 13 
Facultatea de Arte și Design 4 3 
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 5 7 
Facultatea de Drept 4 4 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 1 1 
Facultatea de Fizică 1 1 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 6 6 
Facultatea de Matematică și Informatică 4 7 
Facultatea de Muzică și Teatru 4 5 
Facultatea de Sociologie și Psihologie 0 1 
Facultatea de ȘtiințePolitice, Filosofie și Științe ale Comunicării 7 8 
TOTAL 50 58 

 


