
Anexa 3 

Nr.  /   

 

Către,  
 

Universitatea Politehnica Timișoara 

 

Subsemnata/Subsemnatul  , cu domiciliul în localitatea 
    str.     

poștal  telefon    

nr.     județul     cod 

 

încadrat în muncă la Departamentul            , funcția 
 

 

Depun prezentul dosar pentru concursul de atribuire a gradațiilor de merit pentru 
cadrele didactice din UPT, organizat în perioada    

 

Punctajul revendicat de subsemnatul este de  puncte 

Dosarul conține următoarele documente: 

 
 
 
 
 
 

 
Dosarul conține și un CD/DVD/memory stick usb, cu toate documentele depuse de 

subsemnatul la dosarul de concurs. Documentele semnate sunt scanate în format pdf. 
Grila de (auto)evaluare (Anexa 1 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului 
pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT) este depusă și în 
format editabil, așa cum a fost completată de subsemnatul. 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea eliminării din concurs, că datele, 
informațiile și dovezile din dosarul de concurs sunt corecte și complete, autentice şi se 
referă la propriile activități și realizări, iar Grila de (auto)evaluare a fost completată de 
subsemnatul, cu respectarea întocmai a Procedurii de completare a grilei de 
(auto)evaluare a activității candidaților la obținerea gradației de merit în UPT (Anexa 2 la 
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru atribuirea gradațiilor de 
merit pentru personalul didactic din UPT). 

Subsemnatul am luat la cunoștință și sunt de acord ca: 
• datele personale din CV (cu anonimizarea următoarelor date: datele din CI 

– serie și nr. CI, CNP, adresă; număr de telefon, e-mail, semnătură) și cele 

Nr. 
crt 

Documentul Număr 
file 

1. Cererea de înscriere la concurs  

2. Curriculum Vitae (format Europass)  

3. Grila de (auto)evaluare (Anexa 1 la Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit pentru 
personalul didactic din Universitatea Politehnica Timişoara) 

 

4. Dovezile necesare pentru susținerea probarea punctajului revendicat  

Total file  

 



din grila de (auto)evaluare să fie postate pe site-ul 

departamentului UPT din care fac parte și pe site-ul UPT; 

• rezultatele obținute de subsemnatul la concurs (nume prenume 

și rezultatul obținut) să fie postate pe site-ul departamentului 

UPT din care fac parte și pe site-ul UPT; 

• datele personale din dosarul de concurs să fie prelucrate de 

angajații Universității Politehnica Timișoara implicați în 

procedura de concurs și să fie transmise și altor autorități și 

instituții publice (dacă va fi cazul) conform dispozițiilor legale. 
 
 
 

 
 

Data    

Nume, prenume    

Semnătura ____________________________ 


	Către,

