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Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 19 din 13.07.2022  

Decan, prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 

 

REGULAMENT 

pentru acordarea gradaţiei de merit în Facultatea de Inginerie 

 

Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în baza art. 311 (alin. 1) din Legea Educației Naționale 

1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, a Cartei Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galați  

și a Metodologiei de acordare a gradațiilor de merit aprobată prin HS 162/02.12.2020. 

 

Art. 2. Gradaţia de merit se acordă, prin concurs, personalului didactic titular (art. 285, alin. 1 din 

Legea Educației Naționale 1/2011), cu performanţe deosebite în activitatea didactică şi activitatea de 

cercetare ştiinţifică, și cu o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul facultății. 

 

Art. 3. Conform legii, gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de cinci ani şi reprezintă 25% din 

salariul de bază. 

 

Art. 4. Personalul didactic care a beneficiat de gradaţie de merit se poate înscrie la concurs, după 

expirarea perioadei de valabilitate a acesteia. Se pot înscrie la concurs și cadrele didactice cărora li se 

încheie gradațiile de merit în următoarele 6 luni de la data concursului. 

 

Art. 5. Atribuirea gradaţiilor de merit, repartizate la nivelul facultăţii, se face prin concurs. Candidaţii 

sunt ierahizaţi în funcție de punctajul de concurs, calculat conform art. 9 din prezentul regulament. 

 

Art. 6. Candidatul depune la secretariatul Facultății de Inginerie, conform calendarului, dosarul de 

concurs care include următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, Curriculum Vitae, fişele 

de autoevaluare din ultimii cinci ani, exclusiv anul înscrierii la concurs, semnate de candidat și de 

directorul de departament, Fişa de Calcul - Punctaj Total (Anexa 1) şi documente justificative (în 

format electronic) care susțin informaţiile și datele din dosar. Absența documentelor justificative 

conduce la eliminarea candidatului din concurs. 
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Art. 7. Comisia de analiză și evaluare a dosarelor de concurs este formată din președinte și 4 membri 

din Comisia Didactică și de Calitate (CDC) a Consiliului Facultăţii de Inginerie sau alte cadre 

didactice care nu participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit. 

 

Art. 8. Raportarea unor activităţi inexistente, a unor punctaje majorate sau constatarea altor aspecte 

care pot vicia punctajul total al candidatului și clasamentul final al candidaților conduc la eliminarea 

candidatului din concurs. 

 

Art. 9. Punctajul total se calculează după formula: PT = 0,4 · T1 + 0,4 · T2 + 0,2 · T3, unde: 

• PT este punctajul total al candidatului obținut prin aplicarea formulei de la art. 9 al prezentei 

metodologii. 

• T1 este totalul punctajului obținut prin însumarea punctajelor capitolelor 1, 2, 10, 11 din fişele 

de autoevaluare din ultimii 5 ani, exclusiv anul depunerii dosarului, și care reflectă activitatea 

didactică și profesională a candidatului. 

• T2 este totalul punctajului obținut prin însumarea punctajelor capitolelor 3, 4, 6, 7 din fişele 

de autoevaluare din ultimii 5 ani, exclusiv anul depunerii dosarului, și care reflectă activitatea 

de cercetare științifică a candidatului. 

• T3 este totalul punctajului obținut prin însumarea punctajelor capitolelor 5, 8, 9, 12, 13 din 

fişele de autoevaluare din ultimii 5 ani, exclusiv anul depunerii dosarului, și care reflectă 

recunoașterea și impactul rezultatelor activității candidatului. 

 

Art.10. Gradațiile de merit se vor distribui pe două categorii de grade didactice, profesor și 

conferențiar, respectiv șef lucrări și asistent, în funcție de ponderea numerică a cadrelor didactice 

titulare din cadrul Facultății de Inginerie. 

 

Art. 11. Comisia de evaluare elaborează un raport care este prezentat în ședința Consiliului Facultăţii 

de Inginerie, în vederea aprobării repartizării gradaţiilor de merit, conform ierarhizării rezultate în 

urma evaluării dosarelor de concurs și în acord cu numărul de gradații de merit repartizat Facultății 

de Inginerie. În cazul în care există candidați cu același punctaj total, departajarea se face după 

criteriul 2 – Activitatea de cercetare științifică. 

 

Art. 12. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Facultăţii de Inginerie din data de 

13.07.2022 și produce efecte de la data aprobării.
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FIŞĂ DE CALCUL - PUNCTAJ TOTAL 

 

Grad didactic Nume și prenume Departament 

   

 

Criteriul/ 

Capitol din FA 

Punctaj 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total 

Criteriul 1. Activitate didactică și profesională 
Capitol 1       
Capitol 2       
Capitol 10       
Capitol 11       

Total 1 (T1)       

Criteriul 2. Activitate de cercetare științifică 
Capitol 3       
Capitol 4        
Capitol 6       
Capitol 7       

Total 2 (T2)       

Criteriul 3. Recunoașterea și impactul rezultatelor activității 

Capitol 5       
Capitol 8       
Capitol 9       
Capitol 12       
Capitol 13       

Total 3 (T3)       

PUNCTAJ Total (PT) = 0,4 · T1 + 0,4 · T2 + 0,2 · T3  

 

 
Explicaţii 

Capitol 1 Monografii ştiinţifice, volume colective şi capitole ale acestora 

Capitol 2 Publicaţii Didactice 

Capitol 3 Articole ştiinţifice 

Capitol 4 Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice şi publicate în volumele  acestora 

Capitol 5 Citări 

Capitol 6 Brevete 

Capitol 7 Activităţi pe bază de contract de cercetare 

Capitol 8 Activitate de evaluare și expertiză 

Capitol 9 Recunoaşterea prestigiului profesional 

Capitol 10 Activităţi pe bază de contracte (altele decât cele de cercetare) 

Capitol 11 Activităţi profesionale 

Capitol 12 Doctorat 

Capitol 13 Management academic (activități neremunerate) 

 

Data:           Semnătura 

 


