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Anexa 1 

Cererea de înscriere la concurs 
 

[Nr. înregistrare] 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………………, 

născut/ă la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….., cu domiciliul stabil în 

……………………………………………………, strada …………………………………………nr. ……., 

bl. ……ap………..tel. ………………………………………………………, angajat/ă în funcţia de 

………………………………....... la ………………………………………………………………………., 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru obținerea gradației de merit, 

organizat de către (facultatea/ unitatea instituțională) ………..……….………………….......................... 

 

Concursul a fost anunţat la avizierul (facultatea/ unitatea instituțională la care a fost afișat anunțul 

de concurs) …………………...:………………………………………………………………………….. în 

data de …………………………... 

 

 

Data,  Semnătura, 

……………………………………………  …………………………………………. 

 

 

Domnului Rector al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
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Memoriul de activitate 

a candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic 
 

(Memoriul de activitate va cuprinde exclusiv informații referitoare la performanțele deosebite înregistrate de către 

candidat în ultimii 5 ani universitari, urmărind structura de mai jos. Pentru fiecare criteriu, se va face referire 

explicită la indicatorii de performanță stabiliți prin metodologia proprie de acordare a gradațiilor de merit a facultății 

sau a unității instituționale. Documentul va avea maxim două pagini) 

 

I Descrierea succintă a poziției ocupate și a activităților specifice postului 

II Descrierea performanțelor înregistrate 

Criteriul I: Activitatea didactică 
(se vor descrie succint doar indicatorii pentru care au fost înregistrate performanțe deosebite) 

 

Criteriul II: Cercetarea științifică 
(se vor descrie succint doar indicatorii pentru care au fost înregistrate performanțe deosebite) 

 

Criteriul III: Recunoașterea națională și internațională 
(se vor descrie succint doar indicatorii pentru care au fost înregistrate performanțe deosebite) 

 

Criteriul IV: Activitatea cu studenții 
(se vor descrie succint doar indicatorii pentru care au fost înregistrate performanțe deosebite) 

 

Criteriul V: Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 
(se vor descrie succint doar indicatorii pentru care au fost înregistrate performanțe deosebite) 

 
 

 

 

  Semnătura, 

  …………………………………………. 
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Fișa de autoevaluare 

a candidatului la obținerea gradației de merit acordată personalului didactic 

Criteriul I: Activitatea didactică 
A B C D 

Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Numărul de realizări ale 

candidatului, raportat la 

specificul indicatorului 

Punctajul obținut de candidat 

pentru indicator (coloana B x 

coloana C) 

Punctaj total C I 
Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți C I 

Criteriul II: Cercetarea științifică 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Numărul de realizări ale 

candidatului, raportat la 

specificul indicatorului 

Punctajul obținut de candidat 

pentru indicator (coloana Bx 

coloana C) 

Punctaj total C II 
Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți C II 

Criteriul III: Recunoașterea națională și internațională 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Numărul de realizări ale 

candidatului, raportat la 

specificul indicatorului 

Punctajul obținut de candidat 

pentru indicator (coloana Bx 

coloana C) 

Punctaj total C III 
Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți C III 

Criteriul IV: Activitatea cu studenții 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Numărul de realizări ale 

candidatului, raportat la 

specificul indicatorului 

Punctajul obținut de candidat 

pentru indicator (coloana Bx 

coloana C) 

Punctaj total C IV 
Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți C IV 

Criteriul V: Activitatea desfășurată pentru consolidarea și dezvoltarea UBB 
Denumirea indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Punctajul alocat indicatorului 

(specificat în metodología 

proprie) 

Numărul de realizări ale 

candidatului, raportat la 

specificul indicatorului 

Punctajul obținut de candidat 

pentru indicator (coloana Bx 

coloana C) 

Punctaj total C V 
Suma punctajelor obținute 

pentru indicatorii aferenți C V 

PUNCTAJ TOTAL 

Media ponderată a punctajelor 

obținute la fiecare criteriu 

(calculată conform ponderilor 

prevăzute de metodología proprie) 

 

Notă: facultățile își vor calibra punctajele acordate pentru diverșii indicatori de performanță în funcție de 

gradul didactic și traiectoria academică ale candidatului  

 

 

 

Semnătura,…………………………………………. 



 

 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 

Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 

www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

Anexa 4 
Declarația pe propria răspundere a candidatului  

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………………., domiciliat/ă în 

localitatea……………………………………………., str. ………………………………………, nr. 

………., bl. ………., ap. ……….., județul …………………………….., posesor/posesoare a actului 

de identitate seria ……………… nr. …………………….., eliberat de  

………………………………………………………. la data de ………………………………, 

cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere că datele și informațiile prezentate în dosarul de concurs se referă la propria 

activitate și corespund adevărului. 

 

 

 

 Semnătura, 

…………………………………………… 

 


