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REGULAMENT
de acordare a GRADAȚIEI DE MERIT personalului didactic de predare și
conducere
Art. 1. Personalul didactic din învățământul superior poate beneficia de gradație de
merit, acordată prin concurs în condițiile stipulate de prevederile din Legea nr.1/2011
(Legea Educației Naționale) actualizată și legislația în vigoare privind drepturile salariale
ale personalului din învățământul superior.
Art. 2. Gradația de merit se acordă la maxim 16% din numărul total al posturilor
didactice ocupate cu personal didactic de predare și conducere angajat cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată și reprezintă 25% din salariul de bază al funcției
didactice.
Art. 3. Poate beneficia de gradația de merit personalul didactic de predare și conducere
care îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa 2.
Art. 4. Gradația de merit se acordă prin concurs pe o perioada de 5 ani calendaristici.
Cadrele didactice care au beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la
concurs.
Art. 5. Decanul facultății răspunde de organizarea concursului (anunțarea concursului
și calendarul acestuia sunt făcute public prin afișare la avizierul facultății)
Art. 6. La nivelul fiecărei facultăți, Consiliul Facultății va decide modul de repartizare a
gradațiilor de merit.
Art.7. Dosarul de concurs cuprinde:
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 1)
b) Fișa de concurs (Anexa 2)
c) Criterii adiționale (Anexa 3)
d) Memoriu justificativ al activităților evaluate in Anexa 3.
Art. 8. Analizarea și evaluarea dosarelor de concurs se face de o Comise de concurs
formată din 3 membri. Comisia de concurs este propusă de decanul facultății și
aprobată de Consiliul facultății. Din comisia de concurs nu poate face parte un candidat.
Lista candidaților eligibili este afișată la avizierul facultății în ordinea punctajelor
obținute.
Art. 9. Candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore de la afișare.
Contestațiile se depun la secretariatul facultății și sunt rezolvate de o Comisie de
soluționare a contestațiilor formată din 3 membri alții decât cei din componența Comisiei
de concurs, propusă de decan și aprobată de Consiliul facultății. După soluționarea
contestațiilor se va afișa Lista finală.
Art. 10. Lista candidaților care vor beneficia de gradație de merit va fi avizată de
Consiliul facultății și transmisă Consiliului de Administrație al Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara,
pentru aprobare.
Art. 11. Criterii obligatorii de intrare în concurs
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La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o activitate continuă în
ultimii 5 ani în cadrul universității și care a depus în fiecare an fișa de autoevaluare, nu
a fost sancționat în perioada evaluată sau a cărui sancțiune a fost anulată de instanțele
judecătorești, cu performanțe deosebite în activitatea didactică și de cercetare științifică,
în pregătirea studenților și care sunt implicate activ în viața comunității academice la
nivelul facultății și al universității (cu media notelor obținute la evaluarea directorului de
departament în perioada evaluată, egală sau mai mare de 4,50).
Art. 12.
Candidații vor fi evaluați pe baza activității desfășurate în ultimii 5 ani. Candidații
completează Cerea de înscriere la concurs (Anexa 1) și Fișa de concurs (Anexa 2).
Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de către Comisia
de concurs. Comisia de concurs are dreptul de a verifica corectitudinea datelor furnizate
în dosarul de concurs prin compararea cu ceea ce s-a declarat în fișele anuale de
autoevaluare şi în alte documente justificative. Anexa 3 se va întocmi de Biroul de
Consiliu al Facultăţii.
Art. 13
La media punctajului obținut de candidat (Anexa 2, punctul A), Biroul Consiliului
Facultăţii poate acorda o creștere de până la 25% pentru activităţi precum:
 predarea la termenele stabilite a documentelor solicitate aplicantului de conducerea
departamentului/facultăţii (fişa de autoevaluare, fişa disciplinei, planul calendaristic,
diagrama activităţii, lista de lucrări, CV-ul etc.);
 promtitudinea cu care aplicantul răspunde la solicitarea conducerii
departamentului/facultăţii/universităţii pentru a participa la diverse acţiuni necesare
unei bune desfăşurări a activităţii acestora;
 desfăşurarea de activităţi în interesul comunității academice suplimentar celor
prevăzute în fișa postului;
 contribuţia aplicantului la consolidarea relaţiilor cu mediul de afaceri prin încheierea
de protocoale de colaborare;
 contribuţia aplicantului la obţinerea de sponsorizări necesare organizării
evenimentelor ştiinţifice, a concursurilor profesionale studențești, a cadrelor
didactice, dotarea spațiilor de învățământ și alte activități de la nivelul
departamentului/facultăţii/universității;
 participarea aplicantului la acţiunile organizate de departament/facultate/universitate
sau de studenţi (Gala premiilor USAMVB Timişoara, conferinţe, cursuri festive,
concursuri studenţeşti, expoziţii, etc.).
Art. 14. Regulamentul a fost aprobat în Ședința de senat din data de 28.10.2016
PRORECTOR EDUCAȚIE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
Prof.univ.dr. Tiberiu Iancu
RECTOR
Prof.univ.dr. Cosmin-Alin Popescu
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Anexa 1

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul/a …………………………………………………………., cadru didactic al
Facultății………………………………………….Departamentul………………………………
, vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de
merit.

(data).................... (semnătura)................
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COD
USAMVBT – PG 001- R079

Anexa 2
FIȘĂ DE CONCURS
pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT personalului didactic din
Facultatea de .....................................................................
DATE APLICANT
Nume ……………………………… Prenume ………….…………….., postul ocupat
…………………………………, la Facultatea …………………........... Departamentul
...........................…..……….
CONDIȚII OBLIGATORII
Specificare

DA

NU

1. Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o
activitate continuă în ultimii 5 ani în cadrul universității (fără
suspendări)
2. Fără sancțiuni disciplinare aplicate în ultimii 5 ani conform
Regulamentului Intern R046
Anul 1 Nota............
Anul 2 Nota............
3. Media notelor obținute la evaluarea directorului de
departament în perioada evaluată este mai mare sau egal cu 4.50

Anul 3 Nota............
Anul 4 Nota............
Anul 5 Nota............
Media........

Notă: Neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe obligatorii descalifică candidatul din
concursul de acordare a gradației de merit.

A. REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAT ÎN PROCESUL DE EVALUARE A
CADRELOR DIDACTICE ÎN ULTIMII 5 ANI (DIN FIȘA DE AUTOEVALUARE):
Anul …………………. Punctaj (P1) ………………….
Anul …………………. Punctaj (P2) ………………….
Anul …………………. Punctaj (P3) ………………….
Anul …………………. Punctaj (P4) ………………….
Anul …………………. Punctaj (P5) ………………….
Media aritmetică (P1+P2+P3+P4+P5)/5 =

..................

Data
Semnătura solicitantului
……………………………….
Semnătura RAC facultate
.............................................................
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B. PUNCTAJUL ACORDAT DE BIROUL CONSILIULUI FACULTĂŢII conform
art. 13 (până la 25% din punctajul obţinut de candidat)

....................

C. PUNCTAJUL FINAL obținut de solicitant(A+B) ...................
Data .......................

COMISIA DE CONCURS
Numele și prenumele
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Anexa 3
CRITERII ADIȚIONALE*
pentru acordarea GRADAȚIEI DE MERIT personalului didactic predare și
conducere din
Facultatea de .....................................................................
DATE APLICANT
Nume ……………………………… Prenume ………….…………….., postul ocupat
…………………………………………….., la Departamentul .............................................
Activitatea

DA

NU

Observații

1. Predarea la termenele stabilite a documentelor
solicitate
aplicantului
de
conducerea
departamentului/facultăţii (fişa de autoevaluare, fişa
disciplinei, planul calendaristic, diagrama activităţii, lista
de lucrări, CV-ul etc.)
2. Promptitudinea cu care aplicantul răspunde la
solicitarea conducerii
departamentului/facultăţii/universităţii pentru a participa la
diverse acţiuni necesare unei bune desfăşurări a
activităţii acestora
3. Desfăşurarea de activităţi în interesul comunității
academice suplimentar celor prevăzute în fișa postului
4. Contribuţia aplicantului la consolidarea relaţiilor cu
mediul de afaceri prin încheierea de protocoale de
colaborare
5. Contribuţia aplicantului la obţinerea de sponsorizări
necesare organizării evenimentelor ştiinţifice, a
concursurilor profesionale studențești, a cadrelor
didactice, dotarea spațiilor de învățământ și alte activități
de la nivelul departamentului/facultăţii/universității
6. Participarea aplicantului la acţiunile organizate de
departament/facultate/universitate sau de studenţi (Gala
premiilor USAMVB Timişoara, conferinţe, cursuri festive,
concursuri studenţeşti, expoziţii, etc.).

*în cazul în care un membru al Biroului Consiliului Facultăţii participă la concurs, acesta
NU VA participa la propria evaluare
PUNCTAJUL ACORDAT
(maxim 25% din punctajul media punctajelor obținute la autoevaluare) ...................
Data .......................

MEMBRI BIROULUI CONSILIULUI FACULTĂȚII
Numele și prenumele
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