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Calendarul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit 

2022  

Perioada  Activitatea 

15.06.2022 Avizare în ședința Consiliului de Administrație a numărului și modului de 

distribuire a gradațiilor de merit pentru personalul didactic și a personalului 

didactic auxiliar și de cercetare pe structuri academice și administrativ. 

21.06.2022 Aprobare în ședința Senatului a numărului și modului de distribuire a 

gradațiilor de merit pentru personalul didactic și a personalului didactic 

auxiliar și de cercetare pe structuri academice și administrativ. 

22.06.2022 Comunicarea către facultăți a numărului de gradații de merit ce pot fi 

acordate prin concurs pe fiecare categorie profesională. 

23.06.2022 – 29.06.2022 Depunerea de către candidați a dosarelor pentru participarea la concursul 

pentru obținerea gradației de merit. 

30.06.2022 – 06.07.2022 Verificarea dosarelor de către consiliile departamentelor și depunerea 

acestora către comisiile de concurs la nivel de facultate. 

07.07.2022 – 11.07.2022  Completarea de către membrii comisiei de concurs a anexei 2 pentru 

fiecare candidat personal didactic auxiliar din cadrul structurilor suport – 

administrative. 

12.07.2022 – 13.07.2022 Întocmirea de către comisiile la nivel de facultate/universitate a ierarhizării 

candidaților cu respectarea modului de distribuire a locurilor pe fiecare 

structură academică și administrativă și înaintarea acesteia către 

Prorectorul cu Programe de Studii. 

14.07.2022 – 15.07.2022 Centralizarea datelor din anexele nr. 3, 4 și 5, întocmite de către comisiile 

de concurs și elaborarea anexei nr. 6 de către Prorectorul cu Programe de 

Studii cu respectarea modului de distribuire a locurilor pe fiecare structură 

academică și administrativă. 

18.07.2022 Afișarea de către Prorectorul cu Programe de Studii a anexei nr.6. 

19.07.2022 – 20.07.2022 Depunerea de către candidații nemulțumiți a contestațiilor privind modul 

de evaluare în vederea acordării gradațiilor de merit pentru perioada 2022-

2027 la registratura universității. 

21.07.2022 – 27.07.2022 Soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor 

la nivel de universitate. 

28.07.2022 Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor depuse de către 

candidații nemulțumiți. 

29.07.2022 Avizarea de către Consiliul de Administrație a propunerilor privind 

acordarea gradațiilor de merit. 

29.09.2022 Validarea hotărârii Consiliului de Administrație privind rezultatele 

concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 2022-2027 

în Senatul ULBS. 

29.09.2022 Publicarea hotărârii Senatului privind rezultatele de acordare a gradațiilor 

de merit pentru perioada 2022-2027 pe site-ul universității. 

01.10.2022 Acordarea gradatiei de merit. 

 

 Aprobat în ședința Senatului din data de .............. 

 

Președinte al Senatului  prof. univ. dr. Bondrea Ioan 
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Ref.: Propunere privind calcunul, modul de repartizare & gradafiilor de mlerit gi ealendaruX de
orgamizare a concursului pentru aeordarea gradafiitror de rnenit pentru perioada 2022-2027

ln conformitate cu affi.311 alin. (1) din Legea Educafiei Nationale nr. 1/2011 "personalul didactic din
invdldmdntul superior benefie iazd de gradalie de merit, acordatd prin coneurs. ,Aceastd gradalie se aeordd pentru 16%
din posturile didactice existente la nivelul instituliei de invS{imdnt superior gi reprezintd 25Yo din salariul de bazd.
Gradalia de rnerit se aeordd pe o perioad6 de 5 ani."

normate gi aprobate in statcle de functii la data de 01.01 .2022 de 1200 posturi, este de 192 gradafii de rnerit.
Numdrul grada{iilor de merit aflate in derulare dup6 data de 01 . 1 0.2022 este de 142.
Numhrul gradaliilor ce pot fi acordate prin concurs in anul 2022 este de X92 -142 = 50"

didactic auxiliar la data de 01.01 .2022 de 265 persoane, este de 42 grada[ii de merit.
Num6.rul gradaliiior de merit afllate in derulare dupi data de 01.10.2022 este de 33.
Numirul gradaliilor ee pot fi aeordate prin eoncurs in anul 2022 este de 42 - 34 = 8.

Anexdm prezentei calendarul de desfrgurare a concursurilor pentru acordarea gradaliilor de merit.
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Fropunere privimd naodul de atocare a numarului gradaliitror de merit pentru personalul

didactic de predare care pot fi scoase la concurs in anul 2A22

Nr. crt. Facultatea

Total
posturi

didaetice
norrnate gi

aprobate

Nr. total de

grada{ii

eare pot fi
acordate in
anul2022

Nr. gradafii

care

aontinu5
dupa data de

01.t0.2022

Nr. gradalii
care pot fi
scoase la

concurs ?n

anuJ2A22

0 1 2 3:2x16% 4 5:3-4
I flE()n-CIGiE 38 6 6 0

2 DR.EPT 67 x1 E 3

-i LIT'ERE ${ ARTE 129 21 15 5

4 STIINTE SOCNO-UN4,ANE 249 JJ 28 5

5 TNGI}dERIE 251 40 31 9

5 $]r'rrNT'E 105 I7 13 4

7 N/ffiDICINA 233 37 22 t5
I SAIAPN4 75 12 9 3

9 ST]NNTE E,CONON4NCE 93 i5 9 6

TOTA,]- i200 \92 lAa <n

' Rector, Sef Servici SRU
LarxaProf. univ. dr. habit RADU Sorin



Fropunere privind modul de alocare a numarului gradaliilor de merit pentru personalul
didactic auxiliar care pot fi scoase la concurs in anul 2022

Nr. crt. Facultatea

Total posturi

didactic
auxiliar

normate si

aprobate

Nr. total de

gradalii care

pot fi acordate

inanul2022

Nr. gradalii
care continua
dup5 data de

01.t0.2022

Nr. gradalii
care pot fi
scoase la

concurs in
anul2022

0 1 2 3:2x16% 4 5:3-4
1 IEOLOGIE J 0 0 0

2 DREPT o I 0 1

3 LITER.E SI ARTE 11 2 1 1

4 STIINTE SOCIO.{Jh4ANiE T7
a
J 2 1

J IhTGINiERIE 2l J 3 0

6 $TIINTE il 2 2 0

7 MEDICINA 16 3 2 1

8 SAIAPM 5 I 1 0

9 $TIINTE ECONOMICE 8 I 1 0

ln
DGA + structuri suport +
biblioteca universitar5, 1Aa ar

L\) 22 4
TOTAI- 265 42 34 8

I Sef Serviciu SRU
Muntear/Laura
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