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1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1

Art. 2

Art. 3

2.

Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs.
În funcţie de disponibilităţile financiare ale universităţii, această gradaţie se poate acorda
pentru maxim 16% din posturile didactice şi didactice auxiliare la nivelul instituţiei de
învăţământ superior şi reprezintă 25% din salariul de bază.
Numărul de gradaţii de merit care se scot anual la concurs şi calendarul concursului se
stabilesc prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie. Cel puţin o treime din numărul
gradaţiilor de merit destinate personalului didactic va fi alocată poziţiilor de asistent şi şef
de lucrări/lector.
Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Salariatul care îşi modifică locul de
muncă în cadrul aceleaşi instituţii păstrează dreptul la gradaţia de merit.
PROCEDURA DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU POSTURILE
DIDACTICE

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa: cadrele didactice de predare
şi de conducere, titulari ai Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, care au performanţe
deosebite în activitatea didactică, în activitatea de cercetare ştiinţifică şi profesională, în
pregătirea studenţilor, implicate activ în viaţa comunităţii universitare, şi care depun fişa F09
completata cu rezultatele obtinute in ultimii 5 ani calendaristici intregi imediat anteriori
anului depunerii dosarului şi fişa de îndeplinire a criteriilor minimale (Anexa nr. 1).
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic încadrat
în USV în baza unui contract de muncă pe perioada nedeterminată, valabil pentru întreaga
perioadă evaluată și precizată la art.4, indiferent dacă în această perioada contractul de
muncă a fost suspendat şi care în ultimii 5 ani a obţinut calificativul maxim în urma evaluării
performanţelor individuale anuale. În cazul în care contractul de muncă a fost suspendat în
perioada de evaluare, obținerea calificativului maxim este solicitată doar pentru anii în care
a fost evaluat. Calificativele anuale sunt certificate de decanul facultății.
a) Repartizarea gradațiilor de merit se face proporțional cu numărul de posturi
didactice, pentru fiecare facultate.
b) Consiliul Facultății poate repartiza pe departamente numărul de gradații de merit
alocate facultății.
c) Limita de maximum 16% precizată la art. 1 trebuie respectată la nivelul structurii la
care se organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, luându-se în calcul
numărul de gradații de merit care se vor afla în plată simultan cu gradațiile scoase la
concurs.
Atribuirea gradaţiei de merit se face printr-un concurs, care cuprinde următoarele faze;
a) (1) Candidatul întocmeşte şi depune, la secretariatele facultăţilor, conform unui calendar
stabilit anual de către Consiliul de administraţie, un dosar cuprinzând fişa de evaluare a
activităţii desfăşurate şi celelalte documente care susţin informaţiile din fişa de evaluare,
în format pe hârtie sau pe suport electronic. Se vor folosi aceleaşi fişe ca şi la evaluarea
anuală, aflate în vigoare la data concursului. (2) Secretariatele facultăţilor predau
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b)

c)

d)

e)

evaluările primite la secretariatul prorectoratului cu activitatea didactică până la data
limită stabilită în calendar.
(1) Comisiile de evaluare a dosarelor pentru fiecare facultate sunt desemnate de
prorectorul cu activitatea didactică şi prorectorul cu activitatea de cercetare, prin decizie
comuna, din rândul membrilor Consiliului ştiinţific şi ai Comisiei de evaluare şi
asigurarea calităţii (2) Comisiile de evaluare vor fi formate din cel puţin 2 membri aleşi
astfel încât să nu facă parte din facultatea ale căror dosare le verifică. (3) Membrii
comisiei de evaluare nu trebuie să fie într-o postură prin care să fie contestată prezenţa
lor ca reprezentând un conflict de interese în acord cu prevederile din Carta USV (relaţie
de soţi, afini şi rude până la gradul al treilea inclusiv, sau concurenţi pentru obţinerea
gradaţiei de merit). Membrii comisiei trebuie să respecte principiile etice, să fie
imparţiali şi obiectivi în aprecieri. (4) Aceste comisii analizează dosarele de concurs
primite şi trimit decanilor rezultatul evaluării. Evaluarea se va efectua cu respectarea
prevederilor art 5.3.5 din R42 pe baza rezultatelor obţinute până la finalul anului
calendaristic precedent evaluării. În vederea validării punctajelor, membrii comisiei pot
analiza probele de la dosar, alte probe disponibile în format electronic şi pot formula
solicitări de clarificări în scris sau prin e-mail către candidaţi. (5) Candidatul trebuie să
răspundă oricărei solicitări în termen de două zile lucrătoare, în caz contrar, comisia va
analiza doar pe baza informaţiilor la care are acces. (6) Invalidările de punctaje trebuie
întotdeauna motivate în scris, într-un document semnat de către membrii comisiei de
evaluare, ataşat la dosar şi transmis candidaţilor. (7) Rezultatul evaluării este făcut
cunoscut personalului academic, prin lista de discuţii a facultăţii, de către decan. (8) La
finalizarea evaluării, toate dosarele de concurs se transmit prorectorului cu activitatea
didactică şi prorectorului cu cercetarea ştiinţifică.
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea pe lista de discuţii a rezultatelor,
cadrele didactice au dreptul de a depune contestaţie la registratura universităţii. (2)
Fiecare contestaţie va fi rezolvată în termen de 5 zile lucrătoare, de către o comisie
propusă de prorectorul cu cercetarea ştiinţifica şi aprobată de rector, constituită din
membri ai Consiliului ştiinţific al USV şi CEAC, mai puţin membrii aflaţi în
incompatibilitate, cei care au analizat dosarul în primă instanţă sau cei din aceeaşi
facultate cu candidatul a cărui contestaţie este analizată. (3) Deciziile se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezenţi, se consemnează în procese verbale semnate
de membrii comisiilor de rezolvare a contestaţiilor şi se transmit decanilor, care le fac
cunoscute personalului academic pe lista de discuţii a facultăţii.
(1) Consiliul Facultăţii stabileşte pe baza numărului total de gradaţii de merit primite de
facultate, numărul efectiv de gradaţii de merit care vor fi alocate poziţiilor de asistent şi
şef de lucrări/lector (n1) şi respectiv numărul de gradaţii de merit pentru profesori şi
conferenţiari (n2). (2) Decanul transmite prorectorului cu activitatea didactică şi
prorectorului cu cercetarea ştiinţifică lista candidaţilor recomandaţi, alcătuită din
candidaţii aflaţi pe primele n1 poziţii din clasamentul asistenţilor şi lectorilor/şefilor de
lucrări şi din candidaţii de pe primele n2 poziţii din clasamentul profesorilor şi
conferenţiarilor.
(1) Prorectorul cu activitatea didactică şi prorectorul cu cercetarea ştiinţifică analizează
dosarele şi evaluările efectuate şi, în cazuri bine întemeiate, pot solicita Consiliului
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ştiinţific o reevaluare. (2) Reevaluarea dosarelor se va face după procedura descrisă la
lit c), iar procesele verbale se transmit prorectorilor şi candidatului.
f) Propunerile primite de la decani şi rezultatele eventualelor reevaluări dispuse de
prorectori sunt analizate în Consiliul de administrație care avizează lista de propuneri
privind acordarea gradaţiilor de merit şi o transmite Senatului.
g) Senatul universităţii analizează propunerile făcute de Consiliul de administraţie şi
hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit.
h) Rectorul emite decizia de acordare a gradaţiei de merit.
i) Decanii vor asigura accesul membrilor facultăţii la toate fişele de evaluare şi la
formularele de evaluare semnate de evaluatori.
3.

PROCEDURA DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU POSTURILE
DIDACTICE AUXILIARE

Art. 8

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic auxiliar
care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, cu normă întreagă;
b) are o vechime în profesie și în instituție de cel puțin 5 ani anteriori anului depunerii
dosarului, indiferent daca in aceasta perioada contractul de munca a fost suspendat;
c) a obținut la evaluările performanțelor profesionale individuale calificativul "foarte
bine" în perioada evaluată;
d) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii cinci ani, anterior depunerii dosarului.

Art. 9

Rectorul USV numește, prin decizie, o comisie de evaluare a dosarelor de concurs depuse
pentru obținerea gradațiilor de merit, precum si comisia de contestații.
Comisia de evaluare este formată din 3 membri titulari și 3 membri supleanți.
Membrii supleanți își desfășoară activitatea în următoarele situații:
a) absența, din motive obiective, a unuia dintre membrii titulari;
b) în situația în care un membru titular are calitatea de candidat, pentru evaluarea dosarului
acestuia.
Reprezentanții organizațiilor sindicale constituite la nivelul USV participă în calitate de
observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiilor și au dreptul
să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații. Neparticiparea
observatorilor nu viciază procedura.
Candidatul întocmește și depune la șeful ierarhic dosarul în vederea participării la concursul
pentru obținerea gradației de merit, care cuprinde:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) CV în format Europass, semnat și datat;
c) Fișa de evaluare întocmită conform Anexei nr. 2 în vedere obținerii gradației de merit
completată de către candidat cu punctajele obținute în ultimii cinci ani evaluati (conform
Fișei de evaluare a performanței profesionale) și cu argumentarea îndeplinirii criteriilor
de performanță;
d) Dovezile care susțin îndeplinirea criteriilor de performanță cuprinse în Anexa 2.

Art. 10
Art. 11

Art. 12

Art. 13
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Art. 14 Șeful ierarhic și, după caz, managerul de proiect sau reprezentantul conducerii USV
confirmă activitățile enumerate de candidat pentru a argumenta îndeplinirea criteriilor de
performanță.
Art. 15 Candidatul înregistrează dosarul de concurs la Registratura USV.
Art. 16 Registratura transmite dosarele de concurs Serviciului Resurse Umane.
Art. 17 Serviciul Resurse Umane verifică dosarele și certifică îndeplinirea condițiilor de concurs în
privința vechimii, a calificativelor obținute de candidați și a tipului de contract individual de
muncă, după care înaintează dosarele comisiei de evaluare.
Art. 18 Comisia de evaluare evaluează dosarele conform criteriilor de evaluare și transmite
Consiliului de Administrație punctajul obținut, precum și lista candidaților ierarhizați.
Art. 19 (1) În termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea rezultatelor, candidații au dreptul de a
depune contestație la registratura universității. Contestațiile pot viza doar propria aplicație.
(2) Fiecare contestație va fi rezolvată în termen de trei zile lucrătoare.
(3) Decizia privind soluționarea contestației se adopta cu majoritatea voturilor membrilor
prezenți, se consemnează în procese verbale semnate de membrii comisiilor de rezolvare a
contestațiilor.
(4) Lista finală cu ierarhia candidaților se transmite spre aprobare Consiliului de
administrație.
4.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20 (1) În cazul în care un angajat (candidat) a adus o contribuţie deosebită la creşterea
prestigiului universităţii, contribuţie neinclusă în grila din prezentul regulament, aceasta
poate fi punctată în plus de rectorul universităţii şi recunoscută ca atare. Astfel, Consiliul de
administraţie poate propune Senatului acordarea de gradaţii de merit în situaţii excepţionale,
fără a fi depăşită limita maximă de 16%. (2) Costurile legate de acordarea unor astfel de
gradaţii se suportă din veniturile rectoratului.
Art. 21 Nu se acordă gradaţie de merit sau aceasta este pierdută în cazul în care angajatul este
sancţionat la data solicitării gradaţiei de merit sau pe parcursul celor 5 ani, în care este
acordată gradația.
Art. 22 Principiile de acordare a gradaţiei de merit prevăzute în prezentul regulament pot fi revizuite
ori de câte ori este solicitat prin apariţia unor noi legi sau reglementări.
Art. 23 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa senatului universitar.
Art. 24 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.
Art. 25 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul
USV.
Art. 26 Prezentul regulament abrogă ediţia 3 revizia 1 a regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV nr. 18 din 24.02.2022.
5.

ANEXE

Anexa 1 Fișa F09. Formular de evaluare performanțe
Anexa 2 Fișa de evaluare a personalului didactic auxiliar
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R16 - Anexa 1 Fișa F09. Formular de evaluare performanțe

Fișa F09. Formular de evaluare performanțe

Nume, prenume:
E-mail/ Telefon:
Gradul didactic:
Domeniu titularizare:
Anexa/ Ordin:
Anul acordării conducerii de doctorat /
abilitării:
R1
0.00

Punctaj obţinut
(Indicatori)

R2
0.00

R3
0.00

R4
0.00

R5
0.00

R6
0.00

R7
0.00

Punctaj total obţinut

0.00

Formula punctaj total =

R1+(A+0,25×R2)+0,5×R3+R4+R5+R6+R7
A este 2 în cazul conducătorilor de doctorat în USV și 0
altfel

Precizare: Acest fisier este un formular dezvoltat pentru facilitarea raportării performanțelor
personalului didactic, însă documentul cadru rămân cele precizate în regulamentele specifice, fiind necesară
verificarea personală a punctajului rezulat pentru fiecare indicator și a punctajului total.

Data

Semnătura
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R1 - Calitatea resursei umane

Indicator Descriere

Punctaj

R1.1

Raportul dintre punctajul obţinut de cadrul didactic / de cercetare
pentru A1-Activitatea didactică/profesională şi A2 – Activitatea de
cercetare şi punctajul cumulat minimal stabilit pentru A1 și A2 de
către CNATDCU1, pentru domeniul de titularizare, conform
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare2

R1.2

Raportul dintre punctajul obţinut ÎN PERIOADA ultimilor 5 ani
calendaristici întregi anteriori anului depunerii dosarului, de cadrul
didactic / de cercetare pentru A1-Activitatea didactică/profesională
şi A2 – Activitatea de cercetare şi punctajul cumulat minimal
stabilit pentru A1 și A2 de către CNATDCU1, pentru domeniul de
titularizare, conform standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare2.
Punctaj R1 (R1.1+R1.2)=

0

1

Pentru domeniile în care nu există clasificarea rezultatelor în cele două categorii menţionate (A1 şi A2) se
vor selecta criteriile similare aprobate în Consiliul Ştiinţific al USV.

2

Cadrele didactice abilitate vor fi evaluate în raport cu standardele de profesor universitar. Cadrele didactice
care au titlul de asistent universitar, lector sau şef lucrări vor fi evaluate în raport cu standardele pentru titlul
de conferenţiar universitar (procentual, în funcţie de gradul didactic, 80% din punctaj pentru lector/ şef
lucrări, respectiv 50% pentru asistent).
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R2 - Număr de teze de doctorat coordonate în USV finalizate în ultimii 5 ani

Nr.
crt.

Nume Prenume Doctor

Anul Acordării Titlului prin
Ordin de Ministru [(anul
calendaristic al depunerii
dosarului -5) - (anul calendaristic
al depunerii dosarului - 1)]

Punctaj*

Univ. co-tutela
(dacă e cazul)

0
Punctaj R2
*se consideră câte 1 punct pentru fecare teză coordonată și 2 puncte dacă teza a fost în co-tutelă
internațională

R3 - Impactul activității științifice

Indicele Hirsch al cadrului didactic/
cercetătorului

Hirsch Web
of
Knowledge

Hirsch
Scopus

Hirsch
Google
Scholar

R3*

Indicele Hirsch al cadrului didactic/
cercetătorului calculat pentru fiecare
ramură de știință conform metodologiei
de finanțare (link anexa IGS și unde e
specificat în metodologia de finanțare,
link anexa IS, link anexa IWS)
*Se trece Indicele Hirsch calculat conform formulei domeniului de titularizare

codificarea domeniilor fiind cea din metodologia de finanțare.
Obs. Pentru educație fizică și sport a se vedea precizările din metodologie referitoare la impactul
activității sportive.
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R4 - Publicații și brevete din ultimii 5 ani calendaristici întregi anteriori anului depunerii
dosarului
Nr.
crt.

Informații identificare articol /
brevet de invenție (link articol,
link brevet espacenet)

Anul
publicării

Punctaj
articol, brevet

Nr. autori

Punctaj total R4 (suma punctajelor articolelor, respectiv brevetelor, împărțite
la numărul de autori ai rezultatului)

Punctaj art.,
brevet/ nr.
autori

0

Se acordă 4 puncte pentru fiecare lucrare publicată în reviste clasificate ISI în zona roşie UEFISCDI
(cotate între primele 25% din domeniul de clasificare), 3 puncte pentru fiecare lucrare publicată în
reviste clasificate în zona galbenă UEFISCDI (cotate între 25% şi 50% din domeniul de clasificare), 2
puncte pentru fiecare lucrare publicată în reviste cotate ISI din a doua jumătate a clasamentului ISI
(din domeniul de clasificare) și 1 punct pentru lucrările indexate ISI, IEEE sau SCOPUS. Pentru
lucrările publicate în Nature sau Science se acordă 12 puncte.
Pentru domeniile socio-umane, se acordă 3 puncte pentru fiecare lucrare publicată în reviste clasificate
ERIH INT 1 și 2 puncte pentru fiecare lucrare publicată în reviste clasificate ERIH INT 2, indexate
ERIH Plus sau ISI Arts and Humanities.
De asemenea, se acordă 2 puncte pentru fiecare brevet naţional, 4 puncte pentru fiecare brevet european
/ internaţional (S.U.A., Canada, Japonia) şi 12 puncte pentru brevetele triadice. Fiecare rezultat se
raportează la o singură categorie și se punctează o singură dată. Raportarea se face pentru ultimii 5 ani
calendaristici, fiecare punctaj obţinut împărţindu-se la numărul de autori ai rezultatului iar prin
cumularea punctajelor individualizate pentru cadrul didactic / cercetătorul evaluat se obţine scorul R4.
Pentru domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice: Se calculează numărul de puncte obţinute în ultimii
patru ani, prin obţinerea de performanțe sportive şi prin dobândirea de brevete, conform metodologiei
de finanţare specifice domeniului.

Punctajul pentru articolele cotate ISI se acordă în conformitate cu clasificarea curentă Clarivate
Analytics
Pentru validarea punctajelor acordate articolelor indexate în baza de date SCOPUS este necesar să se
prezinte dovada indexarii ARTICOLULUI în această bază de date.
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R5 - Atragere fonduri pentru cercetarea științifică [din ultimii 5 ani calendaristici întregi anteriori
anului depunerii dosarului]

Nr.
crt.

Informații identificare contract (competiție,
titlu, număr contract, director proiect)

Total valoare an

valoare încasată USV*
(an -5)

(an -4)

0.00
0.00
Media anuală a fondurilor
Punctaj R5 (calculați conform precizării de mai jos)

(an -3)

(an -2)

(an -1)

0.00

0.00

0.00
0.00

*Se calculează V1 ca medie anuală a fondurilor de cercetare științifică atrase în cadrul universității
în ultimii 5 ani, în calitate de director de proiect sau de responsabil partener, dublându-se valorile
fondurilor obținute prin competiții internaționale și prin contracte de cercetare cu terți, precum și
valoarea investițiilor în dotare/infrastructură şi regie pentru competițiile naționale. Dacă 10000 lei <
V1 ≤ 100000 lei atunci R5=1, dacă 100000 lei < V1 ≤ 250000 lei atunci R5=2, dacă 250000 lei < V1
≤ 500000 lei atunci R5=3, iar dacă V1 > 500000 lei atunci R5=4+[V1/500000], unde [.] reprezintă
partea întreagă.

Punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect(e). Totuși directorul de proiect poate
distribui valoarea fondurilor proiectului astfel calculată către mai mulți membri ai echipei cu care a
colaborat în cadrul implementării proiectelor, prin decizie scrisă cu privire la sumele distribuite. Se
consideră valoarea efectivă a fondurilor intrate în bugetul universității, excluzându-se co-finanțarea
din partea universității și cheltuielile declarate ne-eligibile.
Nu se iau în considerare la acest indicator proiecte de tip POS-DRU, POS-CCE (cu excepția Axelor
dedicate cercetării si numai cu avizul prealabil al CS), ERASMUS Plus (cu exceptia proiectelor care
includ activitati de cercetare inovare cu aviz prealabil de la CS)
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R6

Nr.
crt.

- Atragere fonduri nerambursabile [din ultimii 5 ani calendaristici întregi anteriori anului
depunerii dosarului]

Informații identificare contract (competiție,
titlu, număr contract, director proiect)

Total valoare an

valoare încasată USV*
(an -5)

(an -4)

0
0
Media anuală a fondurilor
Punctaj R5 (calculați conform precizării de mai jos)

(an -3)

(an -2)

(an -1)

0

0

0
0

*Se calculează V2 ca medie anuală a fondurilor nerambursabile (cu exceptia celor raportate la
cercetarea stiintifica) atrase în cadrul universității în ultimii 5 ani, în calitate de director de proiect
sau de responsabil partener, dublându-se valorile fondurilor obținute prin competiții internaționale și
valoarea investițiilor în dotare/ infrastructură şi regie pentru competițiile naționale.
Dacă 50.000 lei < V2 <= 250.000 lei atunci R6=1, dacă 250.000 lei < V2 <= 500.000 lei atunci
R6=2, dacă 500.000 lei < V2 <= 1.000.000 lei atunci R6=3, iar dacă V2 > 1.000.000 lei atunci
R6=4+[V1/1.000.000], unde [.] reprezintă partea întreagă.
Punctajul se acordă directorului/responsabilului de proiect(e).
Totuși directorul de proiect poate distribui valoarea fondurilor proiectului astfel calculată către mai
mulți membri ai echipei cu care a colaborat în cadrul implementării proiectelor, prin decizie scrisă cu
privire la sumele distribuite. Se consideră valoarea efectivă a fondurilor intrate în bugetul
universității, excluzându-se co-finanțarea din partea universității și cheltuielile declarate ne-eligibile.
Nu se iau în considerare la acest indicator proiecte deja raportate la indicatorul Fonduri pentru
cercetare științifică.
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R7

- Calitatea actului didactic și administrativ (din ultimii 5 ani calendaristici întregi anteriori
anului depunerii dosarului)*
(an -5)*

Evaluări studenți (link anexă evaluări)
Evaluări colegiale (link anexă evaluări)
Evaluare director departament (link anexă
evaluări)
Evaluare decan (link anexă evaluări)
Evaluare Rector (opțional) (link anexă
evaluări)
Punctaj total R7

(an -4)

(an -3)

(an -2)

(an -1)

Media
0
0
0
0
0
0

În funcție de activitatea didactică și administrativă desfășurată într-un an (universitar sau calendaristic, în
funcție de tipul de evaluare) se acordă maxim 1 punct pe baza evaluărilor evaluările studenților, maxim 1 punct
pe baza evaluărilor colegiale, maxim 2 puncte pe baza evaluării Directorului de departament (directorul de
departament este punctat de decan și poate primi maxim 2 puncte), maxim 3 puncte pe baza evaluării Decanului
facultății (Decanul este punctat de Rector și poate primi maxim 5 puncte). Decanii si directorii de departament
implicati
vor
stabili
si
acorda
punctaje
in
limitele
regulamentului
de
evaluare.
Rectorul, pe baza cererilor venite din partea cadrelor didactice și ținând cont și de propunerile venite din partea
prorectorilor, poate acorda suplimentar maxim 2 puncte pentru activități administrative deosebite, activități de
internaționalizare a USV, activități de promovare a imaginii USV, contribuții deosebite aduse de cadrul
didactic / cercetător la ceilalți indicatori (aplicați sau propuși pentru pilotare) din metodologia de finanțare.
Rezultatul
obținut
prin
cumularea
acestor
punctaje
formează
scorul
R7.
* Pentru primul an de aplicare (2020), se realizează doar media ultimilor 4 ani calendaristici anteriori depunerii
dosarului.
Observații:
Numărul maxim de puncte pe care Directorul de departament le poate acorda este 1*(numărul de cadre
didactice/cercetători angajați cu normă întreagă în cadrul departamentului);
Numărul maxim de puncte pe care Decanul facultății le poate acorda este 2*(numărul de cadre
didactice/cercetători angajați cu normă întreagă în cadrul facultății).
Numărul maxim de puncte pe care Rectorul universității le poate acorda este 1*(numărul de cadre
didactice/cercetători angajați cu normă întreagă în cadrul universității).
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R16 - Anexa 2 Fișa de evaluare a personalului didactic auxiliar

FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT
Compartiment ___________________ Candidat _____________________________
Punctaj conform
Fișei de evaluare a
Nr.
Criteriu
performanței
crt.
profesionale individuale
anuale
1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale a personalului didactic auxiliar
realizată conform Procedurii PO-SRU-04
Anul n-5 (A5)
5
Anul n-4 (A4)
5
Anul n-3 (A3)
5
Anul n-2 (A2)
5
Anul n-1 (A1)
5
1
Punctajul rezultatelor evaluării din ultimii 5 ani
N1= (A5+A4+A3+A2+A1)
25
Puncta
j
maxim

Indicatorul

Puncta
j
maxim

Autoevaluar
e

Evaluare
Comisie
evaluare

2

2. Criterii suplimentare de evaluare a activităţii profesionale pentru acordarea gradaţiei de merit
Contribuţii la dezvoltarea infrastructurii şi a
resursei umane din universitate prin implicarea în
proiecte cu finanţare externă universităţii

20

Argumentare3:
2.1
-

1

Punctajul este confirmat de Serviciul Resurse Umane
Dacă punctajul cumulat validat pentru un criteriu depăşeşte valoarea maximă indicată pentru acel criteriu atunci se ia în
calculul punctajului total valoarea maximă pentru acel criteriu.
3
Se completează de către solicitant, prin nominalizarea concretă a activităților desfășurate în vederea acordării
punctajului. La dosar se vor anexa dovezile aferente.
13/16
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Grila
punct
aj

Pentru proiectele cu finanţare externă universităţii
având o valoare alocată USV de peste 100.000 euro
in total, directorii de proiect au la dispoziţie un
punctaj maxim egal cu valoarea totala încasată de
USV, pe durata de implementare a proiectului,
împărţită la 100.000 euro.4 Punctajul total poate fi
distribuit pe anii de implementare, proportional cu
suma incasata di distribuit anual celor implicati.
Pentru proiectele cu finanțare externă cu valoare de
peste 100.000 euro aflate în derulare în ultimii 5
ani, BMP va furniza Comisiei de evaluare tabele cu
persoanele angajate din categoria personal
didactic auxiliar. Directorul de proiect poate
întocmi un tabel cu întreg personalul didactic
auxiliar implicat în proiect (salarizat și nesalarizat)
și cu punctajele alocate fiecărei persoane
nesalarizate, eliberat persoanelor implicate si
BMP.
Dezvoltarea profesională personală

2.2

13

Argumentare:
-

Grila
punct
aj

Diplomă suplimentară de studii de licenţă sau master,
obţinută de la o universitate acreditată, ce a obţinut în
urma evaluării instituţionale calificativul grad de
încredere ridicat.
Diploma trebuie să fie obţinută după angajarea la
USV, în ultimii 5 ani calendaristici anteriori
depunerii dosarului.
Calitatea de doctorand / diplomă de doctor obţinută
în ultimii 5 ani calendaristici anteriori depunerii
dosarului

-

5

5/8

Mobilităţi ERASMUS Plus efectuate
Se acordă cate un punct pentru fiecare mobilitate
ERASMUS Plus efectuată oficial în ultimii 5 ani
calendaristici, anteriori depunerii dosarului

4

5

Pentru calcului sumei echivalente în Euro se consideră cursul Euro BNR la data semnării contractului de finanţare.
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2.3

Diplomă / certificat de absolvire a unor cursuri de
calificare sau perfecţionare autorizate de Ministerul
Muncii sau Ministerul Educaţiei, în ultimii 5 ani
calendaristici anteriori depunerii dosarului.
Se acordă cate un punct pentru fiecare curs de
minimum 60 de ore sau minimum 10 credite.
Punctajul se dublează în cazul în care cursul a fost
urmat la recomandarea scrisă a şefului direct sau a
conducerii USV

5

Contribuții la creşterea performanţei şi
vizibilităţii USV

17

Argumentare5:
-

Grila
punct
aj

Participarea în cadrul unor comisii / grupuri/
echipe de lucru constituite oficial la nivel
instituțional în vederea îndeplinirii obiectivelor
USV6.
Punctajul se acordă de comisia de evaluare pe baza
memoriului argumentativ şi a dovezilor oferite la
dosar, maximum câte 1 punct pentru fiecare an,
pentru întreaga activitate de pe parcursul pe
parcursul celor 5 ani calendaristici, anteriori
depunerii dosarului, în funcţie de gradul de
complexitate, nivelul de implicare şi impactul
activităţii desfăşurate în fiecare din cei 5 ani de
evaluare.
Participă la organizarea de manifestări ştiinţifice /
studenţeşti / acţiuni de promovare a ofertei
educaţionale şi de servicii a USV şi la realizarea
de materiale de promovare a imaginii USV
Punctajul se acordă de comisia de evaluare pe baza
dovezilor oferite la dosar, maximum câte 1 punct
pentru fiecare an, pentru întreaga activitate de pe
parcursul pe parcursul celor 5 ani calendaristici,
anteriori depunerii dosarului, în funcţie de nivelul
de participare.
Activitate publicistică cu afilierea USV din ultimii
5 ani calendaristici, anteriori depunerii dosarului
Se acorda câte 1 punct, pentru fiecare lucrare
ştiinţifică indexată în bazele de date
ISI/Scopus/EBSCO/ ERIH+ sau brevet de invenție

-

5

5

5

-

5
Candidatul descrie contribuţiile la creşterea performanţei şi vizibilităţii USV, pentru fiecare an de evaluare în parte,
evidenţiind gradul de complexitate, nivelul de implicare şi impactul activităţii desfăşurate. Pentru fiecare contribuţie
prezentată se anexează documente doveditoare.
6
Comisii de disciplină, comisii de etică, comisii de control intern managerial (ex.: responsabili de riscuri), comisii de
ocupare posturi/promovare, comisii de soluționare a contestațiilor, comisii interne de audit între facultăți ș.a
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sau carte publicată la o editură recunoscută
CNCSIS / CNCS, împărţit la numărul de autori ai
contribuţiei, rezultat obţinut în ultimii 5 ani
calendaristici, anteriori depunerii dosarului.
Alte contribuţii relevante la creşterea performanţei
şi vizibilităţii USV7.
Punctajul se acordă de comisia de evaluare, pe
baza dovezilor oferite la dosar, activitati
confirmate anterior depunerii dosarului de
Directorul General Administrativ, Secretar Șef
USV sau Rector, între 0 şi 5 puncte.
Suma punctajelor obținute pentru criteriile de performanță:
N2 = (2.1 + 2.2 + 2.3)
PUNCTAJ FINAL
Pf = 2*N1 + N2

5

50

-

100

-

Standardul de eligibilitate pentru acordarea unei gradaţii de merit este acumularea unui
punctaj de minimum 65 de puncte, validat de comisie de concurs, în cadrul fişei de evaluare a
personalului didactic auxiliar pentru acordarea gradaţiei de merit.

7

Asumarea de responsabilități în cadrul USV, identificarea unor soluții de reducere a costurilor sau suplimentare a
veniturilor în cadrul compartimentului în care își desfășoară activitatea, sau elaborarea unor analize, rapoarte,
benchmarking în vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor la nivel instituțional ș.a
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