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REGULAMENT 

de acordare a gradaţiei de merit 
 
 

SECTIUNEA I-a 
Acordarea gradaţiei de merit 

 
 ART. 1  

În conformitate cu prevederile din Legea nr.1/2011, Legii 284/2010, Legii 63/2011 
şi Legea 283/2011, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic de 
predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ pot beneficia de 
gradaţia de merit, acordată prin concurs.  

 
 ART. 2  

(1)Personalul didactic de predare din învăţământul superior, cu performanţe 
deosebite în pregătirea studenţilor, în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, precum 
şi cu o vechime de minim 10 ani în învăţământ, poate beneficia de gradaţia de merit, 
acordată prin concurs. 

(2)Această gradaţie de merit, se acordă la 16% din numărul total al posturilor 
didactice de predare şi didactice auxiliare existente la nivelul instituţiei de învăţământ 
superior, autorizate sau acreditate şi reprezintă 25% din salariul de încadrare al funcţiei 
didactice al persoanei îndreptăţite.  

 
 ART. 3  

Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani. Personalul didactic de predare 
care a beneficiat de gradaţia de merit poate participa din nou la concurs.  
 
 

SECŢIUNEA a II-a 
Procedura de acordare a gradaţiei de merit 

  
 ART.4  

Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:  
a) candidatul întocmeşte şi depune, la conducerea departamentului, a direcţiei 

administrative, raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, care conţine un 
curriculum vitae şi evidenţiază principalele aspecte reflectate în fişa de evaluare;  
 b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii departamentului sau direcţiei 
administrative, care formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului;  
 c) conducerea departamentului, înaintează facultăţii, raportul de autoevaluare şi 
aprecierea sintetică;  

d) biroul consiliului facultăţii numeşte o comisie de concurs care analizează şi 
evaluează dosarele şi transmite consiliului facultăţii listele candidaţilor în ordinea 
punctajelor obţinute; comisia de concurs pentru fiecare facultate, va fi formată din: 

-  1 prodecan – preşedinte de comisie 
-  2 reprezentanţi din fiecare departament al facultăţii 
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- 1 reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative din facultate cu rol de 
observator.  

e) consiliul facultăţii validează şi transmite senatului universitar lista candidaţilor 
recomandaţi, potrivit numărului de gradaţii de merit atribuite de către senat facultăţii 
respective;  
 f) senatul universitar analizează recomandările comisiilor de concurs, a facultăţilor 
şi ale direcţiei administrative şi hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit;  
 g) rectorul emite decizie de acordare a gradaţiei de merit.  
 
 ART. 5  

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa:  
- personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, cu contract individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată, care au performanţe deosebite în activitatea didactică 
şi de cercetare ştiinţifică, în pregătirea studenţilor şi care sunt implicaţi activ în viaţa 
comunităţii universitare; 

- personalul didactic auxiliar.  
 

SECŢIUNEA a III-a 
Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit 

 
 ART. 6  
 (1) Gradaţia de merit se poate acorda cadrelor didactice care îndeplinesc simultan 
următoarele condiţii: 
 a) au titlul ştiinţific de doctor; 
 b) au o vechime minimă de 10 ani în învăţământ superior la data acordării; 
 c) au îndeplinit integral atribuţiile incluse în Fişa postului pe care sunt titulare şi nu 
au primit sancţiuni disciplinare; 
 d) au performanţe deosebite în pregătirea studenţilor, în activitatea didactică şi de 
cercetarea ştiinţifică. 

(2) Activitatea din ultimii 5 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de 
merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se 
evaluează de către comisia de concurs, pe baza criteriilor referitoare la activităţile 
complexe cu valoare instructiv-educativă, privind performanţe deosebite în activitatea 
didactică şi în creşterea prestigiului unităţii de învăţământ, care se regăsesc în fişa de 
evaluare:  

a) Elaborarea de materiale didactice: introducerea unor cursuri noi, avizate în 
departament, pe direcţii neelaborate anterior; cursuri universitare proprii, cu înalt grad de 
originalitate, stabilite de evaluatori acreditaţi; elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri 
de probleme şi de teste; suporturi de studiu pentru seminarii (antologii, companioane, 
culegeri tematice), laboratoare, proiecte. 

b) Cercetarea ştiinţifică: monografii, cărţi, tratate publicate în edituri recunoscute, 
cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice; studii publicate în reviste de specialitate, cu 
referenţi şi colective editoriale; elaborarea de modele experimentale sau didactice pentru 
activitatea de cercetare prevăzută în plan intern; conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la 
manifestări ştiinţifice recunoscute pe plan internaţional, naţional şi local; lucrări publicate 
în volumele unor conferinţe naţionale şi/sau internaţionale, cu referenţi şi comitet de 
program; brevete avansate spre omologare, omologate, produse aplicate sau teorii şi 
produse aplicate în domeniul de specialitate; premii acordate pe lucrări prezentate şi 
publicate la diferite manifestări ştiinţifice; granturi câştigate prin competiţie; contracte de 
cercetare ştiinţifică finalizate.  
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c) Recunoaşterea naţională şi internaţională: profesor invitat pentru prelegeri la 
universităţi recunoscute la nivel naţional şi internaţional; membru în academii de ştiinţă şi 
artă; membru în comisii de doctorat; membru în colective de redacţie ale unor reviste 
recunoscute; membru în comitetele internaţionale, naţionale de program; membru în echipe 
de expertizare/evaluare a cercetării ştiinţifice la nivel naţional; membru în echipe de 
expertizare/evaluare a procesului educaţional la nivel naţional; membru în comisii, consilii 
naţionale de specialitate; membru în comisia de organizare de manifestări ştiinţifice 
internaţionale şi/sau naţionale.  

d) Activitate cu studenţii: evaluarea cadrelor didactice de către departament 
(capacitatea de comunicare, aprecierea cursului/seminarului/proiectului, aprecierea 
metodei de lucru, claritatea expunerii, conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti, etc.) 
pe baza unei metodologii stabilite de senatul universitar, va fi evidenţiată în aprecierea 
sintetică;  

e) Activitate desfăşurată în comunitatea academică: participarea la sesiuni 
ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde organizate în instituţia de învăţământ superior; 
premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau 
cultural sportive în plan internaţional, naţional şi local; evaluarea corectă în cadrul 
comisiilor, examenelor, concursurilor pe baza unor metodologii elaborate în concordanţă 
cu criteriile de calitate.  

f) Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea universităţii: 
înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de 
excelenţă (cercetare) cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.; realizarea de studii privind 
dezvoltarea şi consolidarea Universităţii; contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului 
educaţional; realizarea de activităţi în sprijinul desfăşurării optime a procesului de 
învăţământ.  

(3) Punctajul procedurii de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic şi 
didactic auxiliar se va defalca pe domenii de activitate/tipuri de activităţi şi va fi realizat pe 
baza evaluărilor periodice oglindite în fişele de evaluare, completate în cadrul 
departamentului (anexa 1 pentru personalul didactic, respectiv anexa 2 pentru personalul 
didactic auxiliar).  

(4) Pentru acordarea gradaţiei de merit se va lua în considerare şi activitatea 
desfăşurată în cadrul unor comisii, consilii şi colegii permanente la nivelul universităţii, a 
candidaţilor înscrişi, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente 
doveditoare. 

 
ART.7  

  În situaţia vacantării unor gradaţii de merit, gradaţiile de merit poate fi 
redistribuite, până la expirarea perioadei, altor persoane din aceeaşi unitate de învăţământ, 
prin concurs.  
 
 ART. 8  
 Pentru personalul didactic auxiliar, gradaţia de merit se va acorda în urma evaluării 
calităţii şi eficienţei activităţilor, pe baza unei grile de evaluare, ţinând seama de activităţile 
cuprinse în fişa postului, de către Rectorul universităţii.  

 
 
 
 

Dispoziţii finale 
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 ART. 9  
Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat. Contestaţiile se 

depun la conducerea unităţii de învăţământ în termen de 3 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatelor şi se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data 
înregistrării acestora, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie 
a Rectorului.  

Personalul didactic auxiliar are drept de contestaţie asupra acordării gradaţiei de 
merit. Contestaţiile se depun la conducerea unităţii de învăţământ în termen de 3 zile 
calendaristice de la data comunicării rezultatelor şi se rezolvă în termen de 3 zile 
calendaristice de la data înregistrării acestora, de către o comisie de soluţionare a 
contestaţiilor pentru personalul auxiliar, numită prin decizie a Rectorului.  

Hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi 
contestate numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând 
plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare.  

La lucrările comisiei de soluţionare a contestaţiilor participă şi reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură de 
învăţământ, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în 
procesul-verbal a propriilor observaţii.  
 
 ART. 10  
 Regulamentul a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii din data de 
11.01.2012 
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