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REGULAMENT  

privind acordarea gradaţiei de merit în anul 2023 

 

 Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu următoarele prevederi 

legale: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art. 311(1); Legea 153 din 28 iunie 2017, precum şi 

a Cartei USV din Iaşi. 

Art. 2. Gradația de merit se acordă numai personalului didactic titular (art. 311 al. 1 

Legea 1/2011), cu performanțe deosebite în pregătirea studenților, în activitatea profesională, 

didactică şi de cercetare științifică. 

Art. 3. Gradația de merit se acordă pentru 5 ani și reprezintă 25% din salariul de bază al 

persoanei îndreptățite, conform legii. 

Art. 4. Numărul gradațiilor de merit se stabilește anual, în luna octombrie și reprezintă 

16% din numărul total al posturilor didactice existente în statele de funcții la nivelul universității. 

Din numărul rezultat se scad gradațiile de merit aflate în derulare. 

În anul 2023 sunt 348 posturi didactice la care revin 56 gradații de merit din care 54 

dintre acestea sunt alocate, rămânând disponibile pentru a fi scoase la concurs, un număr de 2 

gradații. 

Art. 5. Personalul didactic care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la 

concurs. 

Art. 6. Autoevaluarea activităților ce intră în componența criteriilor de acordare a 

gradațiilor de merit se face pe baza punctajului echivalent pentru 5 ani de activitate, în cadrul 

USAMV din Iași cu respectarea prezentului Regulament și a Normelor privind folosirea 

materialelor publicate care au ISBN în evaluările interne din cadrul USV Iași. 

 Art. 7. Pentru participarea cadrelor didactice la competiţia de obţinere a gradaţiei de merit 

se cer îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: 

 în ultimii 5 ani de activitate nu au primit sancţiuni disciplinare; 

 în ultimii 5 ani au înregistrat performanţe deosebite în activitatea didactică şi de cercetare 

ştiinţifică, în pregătirea studenţilor şi în dezvoltarea vieţii academice şi sunt implicate activ în 

dezvoltarea şi consolidarea instituţională a USV din Iaşi; 

 Art. 8. Gradaţiile de merit se acordă, fără discriminare, cadrelor didactice titulare din 

USV din Iaşi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de candidaţi prin Fişa de 

autoevaluare. Valoarea minimă a punctajului pentru acordarea gradatiei de merit este de 1000 

puncte. Pentru a putea fi eligibil în cadrul competiției pentru acordarea gradației de merit, 

candidații trebuie să obțină minim 350 puncte pentru activitatea didactică (A) și minim 450 

puncte pentru activitatea de cercetare (B). 

Prestigiul profesional nu poate depăși 20% din activitatea cumulata a criteriilor A+B. 

 Art. 9. Aprecierea activităţii cadrelor didactice se realizează prin ponderarea celor trei 

criterii din Fişa de autoevaluare: 

 activitatea didactică:    35%; 

 cercetarea ştiinţifică:   45%; 

 prestigiul profesional:  20%.  



 
 

Art. 10. Consiliul de Administraţie numeşte o Comisie pentru analiza şi verificarea 

dosarelor de concurs, formată din 5 membri, câte un membru de la fiecare facultate și coordonată 

de unul dintre prorectori, în calitate de președinte. 

Art. 11. Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs, organizat la nivelul 

universităţii, cuprinzând următoarele faze: 

a) Candidatul întocmeşte şi depune la Registratura USV Iaşi, cu înregistrare până la ora 

16.00 a ultimei zile din perioada de înscriere, dosarul de concurs, care include: cererea adresată 

Rectorului universității (Anexa 1), curriculum vitae, fişa de autoevaluare aprobată de Senatul 

universităţii în format letric. Anexele prevăzute de aceasta şi alte documente justificative cu 

privire la performanțele obținute se depun electronic.  

b) Comisia de analiză a dosarelor de concurs, preia dosarele de la registratură, verifică 

corectitudinea datelor din cuprinsul acestora, în plenul comisiei, pe baza unei proceduri de lucru 

aprobată de Consiliul de Administrație.  

c) Comisia de analiză pentru acordarea Gradației de merit poate solicita candidaților 

documente care să justifice punctajul realizat timp de o săptămână; 

d) Comisia de analiză a dosarelor transmite conducerilor facultăților dosarele de concurs, 

însoțite de o informare cu privire la punctajul obținut; 

e) Dacă în urma analizei dosarelor, comisia constată cuantificarea unor activităţi 

inexistente, supraaprecierea unor elemente din Fişa de autoevaluare sau alte aspecte care conduc 

la vicierea punctajului total, propune Biroului Consiliului facultății remiterea dosarului Comisiei 

de etică de la nivelul universității. În baza procedurilor specifice aceasta analizează și propune 

Consiliului de Administrație măsurile corespunzătoare, care pot ajunge până la eliminarea 

dosarului din concurs şi interzicerea participării la un alt concurs pentru obținerea gradației de 

merit timp de doi ani dacă se constată că abaterea este mai mare de 25% din punctajul declarat; 

f) Rapoartele de autoevaluare, avizate de Comisia de concurs, sunt transmise de Biroul 

Consiliului facultății spre dezbatere departamentelor, care formulează o apreciere sintetică 

asupra activităţii fiecărui candidat, în baza criteriilor din fişa de autoevaluare, pe care o supune 

votului membrilor acestuia. Conducerea departamentului înaintează dosarele candidaţilor, cu 

aprecierile sintetice rezultate în urma dezbaterii din departament, Consiliului facultăţii; 

g) Decanul facultăţii supune dosarele de concurs dezbaterii şi avizării Consiliului, apoi le 

transmite Consiliului de Administrație; 

h) Consiliul de Administrație validează punctajul rezultat; 

i) Consiliul de Administrație avizează prin vot deschis clasamentul candidaților la nivelul 

universităţii şi lista celor recomandaţi Senatului universitar spre aprobare, în limita numărului de 

locuri scos la concurs, conform art. 3; 

j) Senatul universităţii analizează recomandările Consiliului de Administrație şi hotărăște 

prin vot acordarea gradațiilor de merit; 

k) În baza hotărârii Senatului, Rectorul universității emite decizia de acordare a 

gradațiilor de merit. 

 
Prezentul Regulament a fost aprobat în Ședința ordinară de Senat din 17.10.2022. 

 

PREȘEDINTE SENAT,  RECTOR, 

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU  Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

 

 

 



 
 

Anexa 1 

  Se aprobă, 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

Vizat, 

Consiliul Facultăţii de ........................................ 

DECAN, 

Prof./Conf univ. dr. ............................................................... 

 

Vizat, 

Dir. Departament,  

Prof. univ. dr. ........................................................... 

 

Viza juridică, 

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

 

 

 

 

Domnule Rector, 

 

 

 Subsemnatul ..................................................., profesor/conferenţiar/şef lucrări/ asistent 

universitar, titular al disciplinei/disciplinelor de ........................................................................... 

............... ......................................................................................................................................., 

din cadrul Departamentului de ...................................................., Facultatea de 

......................................., prin prezenta, vă rog să-mi aprobați participarea la concurs pentru 

acordarea gradației de merit, începând cu luna ianuarie 2023. 

 Anexez în acest sens curriculum vitae, grila punctaj, raportul de autoevaluare și celelalte 

documente, conform Regulamentului aprobat de Senat. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Rector al Universității pentru Științele Vieții din Iași 


