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DECANAT.Rezultatele soluționării contestațiilor 
pentru obținerea gradației de merit 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
 
În urma contestațiilor depuse în termen legal, privind concursul pentru obținerea gradației 

de merit la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, comisia de contestații a formulat următoarele 

soluționări: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Răspuns Observații 

1. CONSTANTINOVICI 

SIMONA 

RESPINS - Dosarul nu a fost întocmit conform metodologiei solicitate, 
nerespectând criteriile stabilite. În consecință, comisiei de 
contestații i-a fost imposibil să identifice pe baza căror 
activități au rezultat punctajele din grila de autoevaluare a 
candidatei. 

2. GLĂVAN 

GABRIELA 

ADMIS 

PARȚIAL

- În urma discuțiilor cu prorectorul responsabil cu cercetarea, 
domnul profesor Viorel Negru, s-a echivalat clasificarea uneia 
dintre revistele în care a publicat candidata (Journal Rank=0,1) 
cu factorul de impact (Impact Factor) al revistei, care oficial 
este 0. Ca atare, în urma recalculării comisia a acordat 
candidatei un plus de 70 de puncte. 
- În ce privește solicitarea candidatei de a lua în considerare 
activitățile administrative pe număr de ani, constatăm faptul că 
însăși candidata s-a evaluat în acest fel. Pe de altă parte, 
aceasta ar însemna revizuirea din acest punct de vedere și a 
celorlalte dosare de concurs, ceea ce depășește atribuțiile 
comisiei de contestații. 
- Celelalte solicitări ale candidatei – aceea de revizuire a 
punctajului din toate celelalte dosare și aceea de a motiva în 
scris depunctarea de către comisia inițială de evaluare a 
dosarului candidatei – au fost respinse, pe motiv că depășesc 
competențele comisiei de contestații.  
- Astfel, în urma analizării contestației, punctajul final al 
candidatei, așa cum a fost hotărât de către comisia de 
contestații, este 2433,12 puncte. 

 

 

Timișoara, 
28 februarie 2015 
 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Prof. univ. dr. Dan Negrescu, președinte.................................................................... 

Lector univ. dr. Mihaela Vlăsceanu............................................................................ 


