
MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 16.01.2023 

 

 

Ședința ordinară din data de 16.01.2023, ora 09.30 s-a desfășurat la Catedra de Slavistică a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Avizarea raportului gradațiilor de merit și a sporului de performanță academică 

2. Exmatriculări ale studenților 

3. Diverse 

 

 

Au fost prezentate cele doua rapoarte ale comisiei de evaluare pentru gradațiile de merit și sporul de 

performanță academică. Consiliul Facultății a avizat ambele rapoarte. 

 

Au fost aprobate listele cu studenții exmatriculați. 

 

Membrii Consiliului au solicitat elaborarea unui ghid cu explicații și clarificări pentru încadrarea corectă a 

activității în grilele de Gradație de merit și Spor de performanță academică. De asemenea, s-au solicitat 

criterii de echivalare vizând condițiile de promovare pentru funcțiile de asistent universitar și lector 

universitar. În următoarele ședințe vor fi stabilite comisii care să facă propuneri în acest sens. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 31.01.2023 

 

 

Ședința ordinară din data de 31.01.2023, ora 09.30 s-a desfășurat la Catedra de Slavistică a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Analiza rezultatelor concursurilor și a propunerilor de ocupare a posturilor; 
2. Nominalizare comisii pentru propuneri cu privire la nuanțarea grilei de GM și SPA, precum și a 

criteriilor pentru concurs didactic pentru posturile de Asistent și Lector, pe perioadă 
determinată și nedeterminată; 

3. Aprobarea modalității de susținere a Probei 1 la examenul de licență din sesiunile Iulie 2023, 
Septembrie 2023, Februarie 2024 și a denumirii Probei 1; 

4. Diverse 

 

 

A fost prezentat rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic lector 33 de la Departamentul 

de Limbi și literaturi străine. Consiliul a avizat cu unanimitate propunerea de ocupare a postului de către 

dna Florina Năstase. 

 

Au fost aprobate modalitatea de susținere a probei 1 la licență (probă orală), precum și denumirea 

acesteia: Limba română, Istoria literaturii române, Literatură universală și comparată, Limba și literatura 

modernă (engleza/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă), Limbi și literaturi clasice, Traducere și 

terminologie, Cultură și civilizație americană, Teoria și practica jurnalismului. 

 

A fost nominalizată comisia care va elabora explicații suplimentare la grila de GM (gradații de merit) și SPA 

(spor de performanță academică). Comisia va fi formată din membrii comisiei de evaluare 2023  a GM și 

SPA (lect. dr. Corina Bădeliță, conf. dr. Dana Bădulescu, conf. dr. Brîndușa Grigoriu) și a comisiei de 

evaluare a dosarelor de concurs pentru promovarea personalului didactic (prof.dr. Lăcrămioara Petrescu, 

prof.dr. Simona Modreanu, prof.dr. Dragoș Cojocaru). 

 

Au fost aprobate listele cu studenții exmatriculați din anul pregătitor de limba română. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

 

  



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 01.03.2023 

 

 

Ședința ordinară din data de 01.03.2023, ora 09.30 s-a desfășurat la Catedra de Slavistică a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe semestrul al II-lea; 
2. Aprobarea grilei de gradații de merit și sporul de performanță academică, cu explicitările aduse 

de către comisia de analiză (propunerea este atașată mesajului); 
3. Exmatriculări / transferuri la alte specializări B; 
4. Diverse. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi “Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe 

semestrul al II-lea” s-a pus în discuția Consiliului Facultății scoaterea la concurs, pe semestrul al II-lea al 

anului universitar 2022-2023, a următoarelor posturi didactice: 

- la Departamentul de Românistică, Jurnalism și Științe ale comunicării și Literatură Comparată: 

o Asistent universitar poz. 45, perioadă determinată 

o Lector universitar poz. 54, perioadă nedeterminată 

o Lector universitar poz. 55, perioadă nedeterminată 

 

- la Departamentul de Limbi și literaturi străine: 

o Profesor universitar poz. 3, perioadă nedeterminată 

o Conferențiar universitar poz. 19, perioadă nedeterminată 

o Asistent universitar poz. 39, perioadă determinată 

o Asistent universitar poz. 42, perioadă determinată 

o Asistent universitar poz. 87, perioadă nedeterminată 

  

 Pe baza voturilor exprimate, Consiliul Facultății de Litere: 

- Nu avizează scoaterea la concurs a postului de Conferențiar universitar poz. 19, perioadă 

nedeterminată, Departamentul de Limbi și literaturi străine 

- Avizează scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 

o la Departamentul de Românistică, Jurnalism și Științe ale comunicării și Literatură 

Comparată: 

▪ Asistent universitar poz. 45, perioadă determinată 

▪ Lector universitar poz. 54, perioadă nedeterminată 

▪ Lector universitar poz. 55, perioadă nedeterminată 

o la Departamentul de Limbi și literaturi străine: 

▪ Profesor universitar poz. 3, perioadă nedeterminată 

▪ Asistent universitar poz. 39, perioadă determinată 

▪ Asistent universitar poz. 42, perioadă determinată 

▪ Asistent universitar poz. 87, perioadă nedeterminată 



La punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobată grila de gradații de merit și sporul de performanță academică, 

cu explicitările aduse de către comisia de analiză. Noua grila va fi postată pe site-ul Facultății și va fi 

utilizată începând cu anul 2024. 

 

La punctul 3 al ordinii au fost aprobate exmatriculările și transferurile la alte specializări B (cu mențiunea 

că toate transferurile aprobate nu sunt la specializări necuprinse în orarul semestrului II). 

 


