
 
 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Metodologie 

privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic din 

cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie 
 

Generalităţi 
Art. 1.   
 Personalul didactic din Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babeş-
Bolyai poate beneficia, potrivit legii, de gradaţie de merit. Gradaţia de merit se acordă 
angajaţilor care au înregistrat rezultate deosebite în activitatea didactică și de cercetare 
științifică, în pregătirea studenților și care sunt implicați activ în viața comunității 
academice la nivelul facultății și al Universității.  
 Gradația de merit reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază și se obține prin 
concurs organizat la nivelul facultății. Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit 
constă în evaluarea activităţii profesionale şi performanţelor înregistrate de salariaţi. 
Concursul presupune evaluarea candidaţilor de către o comisie propusă de decan și avizată 
de consiliul facultății. Evaluarea se va realiza în baza criteriilor de evaluare stabilite de 
prezenta procedură. 
 Rezultatele concursului pentru obținerea gradației de merit sunt avizate de către 
consiliul facultății. 
 

Art. 2.  

 Gradaţia de merit se acordă prin concurs, pe o perioadă de 5 ani.  

 

Procedura de acordare a gradației de merit 

Art. 3.  

 Gradaţia de merit se acordă cadrelor didactice titulare care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:  

a) au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, cu 
funcția de bază în Universitate; 

b) au o vechime în instituție într-o funcție didactică de cel puțin 3 ani; 
c) au obținut la evaluările de către conducere, conform procedurii operaționale de 

evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani calificativul cel puțin „foarte bine”; 
d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, 

conform Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de 
evaluare a prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 
02), este mai mare de 3,5.  
Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a 
profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în 
condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate 
didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din 
numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel 
puțin 5; 
În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din 
numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate nu este de 
cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare. 
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e) dețin titlul științific de doctor; 
f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată 

potrivit legii; 
g) îndeplinește criteriul de fidelitate față de Universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 

115 alin (1) din Carta UBB; 
h) are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu 

universitatea; 
i) are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar 

următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 
2021/2022. 

 
Art. 4 
 În evaluare se vor lua în considerare ultimii 5 ani academici (de exemplu, în 
octombrie 2020 se va evalua perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi 30 septembrie 
2020). 
 
Art. 5.  
 În vederea înscrierii la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit, fiecare 
persoană interesată va depune la secretariatul facultății, un dosar de concurs cuprinzând 
următoarele documente semnate de către candidat (în original): 

a. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);  
b. CV în format Europass; 
c. fișa de autoevaluare pe ultimii 5 ani universitari a candidatului (Anexa 2), cu 

respectarea criteriilor specifice stipulate în Anexele 5a si 5b, însoțită de o listă 
justificativă (sau documente, după caz); 

d. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la 
propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3). 

 
Art. 6.  
 Calendarul de desfăşurare se avizează de către Consiliul Facultăţii şi este adus la 
cunoştinţa întregului personal didactic al facultății.  

  
Art. 7.  
 Comisia de evaluare, precum și cea de contestații, alcătuite din 3 membri titulari și 2 
membri supleanți, sunt propuse de către decan/directorul de departament și sunt aprobate 
de consiliul facultății. În urma aprobării, comisiile de evaluare și contestații sunt numite 
prin decizia rectorului UBB (Anexa 4). În alcătuirea comisiei de evaluare și a comisiei de 
contestații, se va avea în vedere evitarea conflictului de interese. 
 
Art. 8.  
 Criteriile de evaluare ale candidaţilor şi ponderea acestora în punctajul final sunt 
prevăzute în Anexa 6, conform Fişei de evaluare (Anexele  5a si 5b). 
 
Art. 9. 
 Comisia de evaluare analizează și evaluează dosarele de concurs conform criteriilor 
și indicatorilor de apreciere a activității candidaților și va întocmi grilă de apreciere a 
candiatului și o ierarhizare a candidaţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor finale 
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obținute (Anexa 6). Sunt declaraţi admiși la concursul organizat în vederea acordării 
gradaţiilor de merit, în limita locurilor scoase la concurs, candidaţii cu punctajele cele mai 
mari. În caz de egalitate de puncte se aplică criteriile de departajare (Anexa 6). 
 
Art. 10  
 Pe baza ierarhizării şi a numărului de gradaţii de merit scoase la concurs, comisia de 
evaluare va întocmi lista cu propunerile pentru acordarea gradaţiilor de merit. Rezultatele 
cu punctajele obţinute vor fi făcute publice. 
 
Art. 11 
 Candidații la concursul pentru acordarea a gradațiilor de merit au dreptul de a 
contesta punctajul acordat de către comisia de evaluare. Contestațiile vor fi reevaluate de 
către comisia de rezolvare a contestațiilor, constituită conform art. 7; 

Contestația se întocmește și se depune în locul specificat prin anunțul de concurs, în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor. Contestațiile se soluționează în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora. 

Rezultatele se fac publice și se validează de consiliul facultății. 
 
Art. 12  
 Angajaţii care au beneficiat de gradaţie de merit se pot înscrie din nou la concurs 
după încheierea perioadei in care a primit precedenta gradație de merit. 
 
Art. 13.  
 Documentaţia care a stat la baza acordării gradaţiilor de merit, respectiv dosarele 
candidaţilor admişi şi contestaţiile înregistrate împreună cu documentaţia care a stat la 
baza soluţionării lor vor fi arhivate la facultate.   
 
Art. 14.  
 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul 
Facultăţii. 
 


