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REGULAMENT
de acordare a grada~iei de merit pentru personalul didactic-auxiliar ~i de cercetare

I. inscrierea Ia con cursul pentru acordarea gradatiei de merit
Atribuirea gradatiei de merit se face prin concurs. La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate
participa personalul didactic auxiliar ?i de cercetare cu contract individual de munca pe perioada
nedeterminata

~i

funct ia de baza Ia universitate, fara sanctiuni primite In perioada evaluata, cu o vechime

efectiva In lnvatamant ul superior de peste 5 ani, care a dovedit un nivel ridicat de performanta profesionala
~i

a contribuit Ia dezvoltarea vietii academice.

II. Dosarul de concurs
Pentru personalul didactic auxiliar concursu l cuprinde urmatoarele faze:
a)

Candidatul depune Oosarul de concurs Ia structura In cadrul direia i?i desfa?oara activitatea
(facultate, depart ament, serviciu);

b)

Conducatorul structurii (facultate, departament, serviciu) analizeaza dosarul ~i confirma sau
propune un alt punctaj In A~a de autoevaluare ?i confirmare a punctaju/ui (anexa I) ?i
transmite dosarul catre Serviciul Resurse Umane;

c)

Lista candidatilor recomandati de fiecare structura, potrivit numarului de gradatii de merit
atribuite, se prezinta Consiliului de Administratie care le analizeaza ~i le aproba;

d)

Rectorul emite decizie de acordare a gradatiei de merit.

Pentru personalul de cercetare concursul cuprinde urmatoarele faze:
a)

Candidatul depune cererea de inscriere Ia concursul de acordare a gradatiei de merit Ia
Prorectoratul cu activitatea de cercetare ~tiintifica ?i informatizarea;

b)

Oosarul de concurs va cuprinde:
(i) fi?a privind gradul de lndeplinire a standardelor CNATDCU specifice postului, In vigoare Ia

data lnscrierii Ia concurs;
(ii) punctajul val idat FRACS din ult imii 5 ani calendaristici;
(iii) aprecierea activitatii din partea Coordonatorului Cent rului de Cercetare pentru ultimii 5
ani;
(iv) aprecierea activitatii din partea Directorului de Departament pentru ultimii 5 ani;
c)

Directorul lnstitutu lui de Cercetare Dezvoltare evalueaza candidaturile ?i lntocme?te lista
candidatilor recomandati, potrivit numarului de gradatii de merit atribuite In raport cu
numarul posturi lor de cercetare ocupate cu personal titular;

1/ 5; Reg_E_9/ed. 1 rev. 0

d)

Lista candida}ilor recomanda}i se prezinta Consiliului de Administra}ie pentru analiza ?i
aprobare;

e)
Con~inutu l

Rectorul emite decizie de acordare a grada}iei de merit.
documentelor din dosarul de inscri ere pentru ob~inerea grada~iei de merit:

1.

Pagina de identificare a candidatului care va contine urmatoarele date:
a.

numele ~i prenumele candidatului;

b.

Facultatea/Departamentui/Serviciui/Centrul de Cercetare in care este incadrat;

c.

cat egoria de personal pentru care i~i depune dosarul; func}ia/postul;

2.

Cererea de Tnscriere Ia concursul de acordare a gradatiei de merit;

3.

Fi~a de autoevaluare (doar pentru personalul didactic auxiliar);

4.

Fi?a de verificare a Tndeplinirii standardelor CNATDCU, utilizand formatu l prevazut pentru
fiecare comisie CNATDCU de specialitate ?i lista cu punctajul FRACS validat din ultimii 5 ani
(doar pentru personalul de cercetare);

5.

Documente care sus}in solicitarea de acordare a grada}iei de merit.

Ill. Criterii pentru acordarea grada~iei de merit
Pentru personalul didactic auxiliar, activitatea candida}i lor

inscri~i

pentru acordarea gradatiei de merit se

evalueaza pe baza Ft'.?ei de autoevaluare ?i confirmare a punctajului elaborata de Universitatea Transilvania
din

Bra~ov

(Anexa 1). Aceasta va con}ine criterii pentru evaluare, punctajele obtinute

~i

justificarea acestora.

Faculta}ile, departamentele, serviciile pot uti liza ~i alte criterii sau indicatori, Tn acord cu activitatea specifica.
Tn scopul clasificarii, pentru fiecare criteriu se utilizeaza o scala cu puncte de Ia 1 Ia 10, unde 1 indica
indeplinirea in foarte mica masura a criteriului, iar 10 indica indeplinirea in foarte mare masura a criteriului.
Pentru a putea beneficia de grada}ie de merit un candidat trebuie sa intruneasca un punctaj minim stabilit de
fiecare structura in raport cu criteriile

~i

indicatorii pe care i-a utilizat In fi~a de evaluare.

Tn cazul personalului de cercetare, ierarhizarea candida}ilor Tnscri~i pentru acordarea grada}iei de merit se
realizeaza pe baza punctajului CNATDCU, a punctajului FRACS (Fi?a de Raportare a Activita}ii de Cercetare
~tiin}ifica) ~i a evaluarii Coordonatorului Centrului de Cercetare ~i a Directorului de Departament.

IV.

Dispozi~ii

finale

Personalul didactic auxiliar

~i

de cercetare are drept de contesta}ie asupra acordarii grada}iei de merit.

Contesta}iile se depun Ia conducerea unita}ii de invatamant in termen de 3 zile calendaristice de Ia data
comunicarii rezultatelor

~i

se rezolva in termen de 3 zile calendaristice de Ia data inregistrarii acestora, de

catre o comisie de solu}ionare a contesta}iilor pentru personalul didactic auxiliar ~i de cercetare, numita prin
decizie a Rectorului.
Hotararile comisii lor de solutionare a contesta}iilor sunt definitive

~i

pot fi contestate numai prin procedura

contenciosului administrativ, contesta}ia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
Pentru activitate necorespunzatoare, conducatorul structurii poate solicita retragerea grada}iei de merit pe
durata deru larii acesteia. Tn aceasta situa}ie grada}ia se suspenda pe perioada constituirii unei comisii
speciale de analizare a cererii, comisie numita prin decizia Rectorului. Comisia are obliga}ia de a propune
Consiliului de Administra}ie validarea/invalidarea cererii departamentului/structurii care a solicitat
retragerea grada}iei de merit. In caz de invalidare a cererii grada}ia de merit se reia din momentul
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suspendarii acesteia. In situatia validarii cererii gradatia de merit se va redistribui odata cu lansarea unei noi
competitii.
In momentul constatarii unei abateri disciplinare savar~ite In perioada acordarii gradatiei de merit. aceasta
se retrage persoanei In cauza.
Prezentul Regulament a fost discutat ~i aprobat in ~edinta Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov din
data de 24.07.2020.

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tiereanl
Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov
I
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Universitatea Transilvania din

Bra~ov

ANEXA I
FI~A

DE AUTOEVALUARE

~I

CONFIRMARE A PUNCTAJULUI

(personal didactic auxiliar)
Nume ~i prenume:
Functia:
Perioada de evaluare: 01 .10.2015 - 30.09.2020
Pentru fiecare criteriu se uttlizeaza o scara cu puncte de Ia 7/a 70, unde 7 indica indeplinirea in foarte mica masura a criteriului, iar 10 indica indeplinirea in foarte mare masura
a cnteriului

Criterii gradatii merit
1.

imb unata~irea

pregatirii

profesionale

Justificare

prin

cursuri

stagii

~i

Punctaj auto-evaluare

Punctaj evaluare (punctaj

(acordat de candidat)

din partea ~efului direct)

de

formare/perfectionare In domeniul postului.
2. Tndeplinirea obliga~iilor din fi'?a postului Ia un nivel ridicat de performan~a.
3 . 1ni~iative ~i

propuneri pentru lmbunatatirea ~ i dezvoltarea activitatii profesionale.

4. ldentificarea disfunctionalitatilor de proces !?i propunerea de solutii pentru

rezolvarea acestora.
5. Promptitudine ~i operativitate In furnizarea de raspunsuri Ia solicitarea ~efului
direct

~i

a colaboratori lor.

6. Comunicare eficienta cu studentii. cadrele didactice

~i

alte categorii de public,

conform fi~ei postului.
7. ldentificarea unor sol utii de reducere sau optimizare a costurilor specifice ariei de
activitate.
8. Numar redus de erori In desfa~urarea activitatii conform fi~ei postului.
9. Efectuarea unor sarcini suplimentare Ia solicitarea

~efului

direct sau a conducerii

universitatii (neremunerate).
10. Alte contributii Ia dezvoltarea vietii academice.

Total punctaj
Declar pe proprie raspundere, sub sanc~iunea corespunzatoare falsului i n declara~ii ~i inscrisuri oficiale ca cele inregistrate mai sus sunt adevarate.
Angajat,
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~ef

ierarhic superior,

ANEXA II

Calendar competitie gradatii de merit personal didactic-auxiliar ~ide cercetare 2020

Perioada

05.10.2020

Activitat ea
Transmiterea de Ia SRU ditre structuri a listelor cu angajatii eligibili pentru
lnscrierea In competitie

06.10.2020-14.10.2020

Depunere ?i analiza a dosarelor de concurs Ia nivelul fiecarei structuri
(facultate, departament, serviciu)

15.10.2020 - 16.10.2020

Tnregistrare dosare Ia registratura universitatii ?i depunere Ia SRU

19.10.2020 - 23.10.2020

Validare CA

26.10.2020

Afi~are

27 .10.2020- 29. 10.2020

Depunere contestatii

30.10.2020

Afi~are
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rezultator pe intranet

rezultate finale pe intranetul universit atii

