
 

REGULAMENT  PENTRU ACORDAREA GRADAŢIILOR DE MERIT PENTRU 

PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 1. Prezentul regulament specifică procedura de acordare a gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic în Facultatea de Filosofie, în conformitate cu Metodogia-cadru privind 

acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic al Universității din București și cu 

legislația națională aplicabilă. 

 

Art. 2. Acordarea gradației de merit se face prin concurs, pentru 16% din posturile didactice 

existente în statele de funcții ale facultății. Concursul se organizează la nivelul departamentelor 

facultății. 

 

Art. 3. Numărul total de gradaţii alocat facultăţii se repartizează pe departamente proporțional cu 

numărul posturilor didactice aprobate ale acestora la data organizării concursului, ţinându-se 

seama de numărul gradaţiilor aflate în derulare și de existența colectivelor de Filosofie teoretică, 

Istoria filosofiei-Filosofia culturii și Filosofie politică și morală.  

 

Art. 4. Gradaţiile de merit se acordă individual pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 

ianuarie şi reprezintă 25 % din salariul de bază. 

 

Art. 5. Gradaţiile de merit sunt menite să recompenseze cadrele didactice care s-au făcut remarcate 

prin rezultate deosebite în ceea ce priveşte activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, munca cu 

studenţii, imaginea facultăţii şi au contribuit la dezvoltarea unor cooperări internaționale 

semnificative instituțional (spre exemplu, în cadrul CIVIS).  

 

Art. 6. Decanul facultăţii are responsabilitatea de a comunica directorilor de departamente numărul 

de locuri şi calendarul de depunere a candidaturilor. Directorii de departamente au obligaţia de a 

anunţa membrii acestora privind desfăşurarea concursului prin poștă electronică, folosind adresele 

instituționale. De asemenea, informațiile vor fi postate pe site-ul oficial al Facultății. 

 

Art. 7. La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul 

didactic care îndeplinește cumulativ următoarele: 

a. are o vechime în instituție de cel puțin trei ani; 

b. a obținut la evaluările interne din cadrul facultății cel puțin calificativul „foarte bine” în 

fiecare dintre ultimii trei ani; 

c. pe durata perioadei de calculare a punctajelor a depus la termen toate rapoartele de 

activitate anuale și cele aferente raportărilor Universității (CNFIS, ARACIS); 

d. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani; 

e. are cont public pe Google Scholar asociat direct și în mod clar cu Universitatea din 

București; 



 

f. (1) Pentru personalul care ocupă posturi de profesor sau conferențiar, candidatul 

îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile următoare: 

1.1.îndeplinește criteriile CNATDCU aferente domeniului postului pe care-l ocupă la data 

concursului; 

1.2. a declarat la ultima raportare CNFIS o valoare a indicelui Hirsch de 1,5 ori peste 

mediana națională a gradului său didactic; 

1.3. punctajul aferent articolelor/brevetelor declarate în Fișa individuală de articole și 

brevete IC2.3 1 la ultima raportare CNFIS depășește de cel puțin 1.5 ori mediana națională a 

gradului său didactic. 

(2) Pentru personalul care ocupă posturi de lector și asistent, candidatul îndeplinește 

criteriile minimale aferente postului ocupat din Regulamentul propriu de organizare și desfășurare 

a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 

 

Art. 8. (1) Decanul facultății va propune la nivelul fiecărui departament, prin consultare cu 

directorul departamentului, o comisie de evaluare a dosarelor depuse și o comisie centrală de 

contestații la nivelul facultății. Comisia de evaluare va fi constituită din cel puțin 3 membri și va 

avea prevăzuți și membri supleanți. Membrii comisiilor vor fi selectați dintre cadrele didactice 

care nu intenționează, indiferent de motiv, să se înscrie la concursul pentru gradație de merit din 

sesiunea respectivă. Componența comisiilor va fi aprobată prin vot în Consiliul facultății. 

Componența comisiilor poate fi modificată, prin apelul la membrii supleanți, pentru a se evita 

eventualele conflicte de interese, incompatibilități constatate, sau în caz de indisponibilitate. 

 (2) Fiecare membru al comisiei  de evaluare va studia și evalua toate dosarele din concurs. 

Întreaga comisie se va pune de acord asupra punctajului validat pentru fiecare dosar din concurs. 

Evaluarea se va face urmând strict prevederile prezentului regulament și ale metodologiei-cadru 

de acrodare. 

 

Art. 9. . Dosarul va avea următorul conținut:  

a) scrisoare de intenţie privind participarea la concursul de acordare a gradaţiilor de merit  

b) fişa de autoevaluare a activităţii, pentru ultimii cinci ani (fişa este inclusă în acest Regulament, 

ca parte a acestuia). 

c) documentaţia necesară pentru demonstrarea tuturor punctajelor rezultate, dacă e cazul.  

 

Art. 10. (1) După înscrierea candidaților și înainte de începerea evaluării, dosarele acestora vor fi 

puse la dispoziția tuturor cadrelor didactice titulare din facultate, prin intranet sau printr-o 

platformă de tip google drive accesibilă doar acestora. 

(2) Rezultatele concursului și punctajele validate de comisie vor fi trimise prin aceeași 

platformă tuturor cadrelor didactice titulare, pentru a se asigura transparența evaluării și acordării 

gradațiilor de merit. 

 

 



 

Art. 11. (1) 1. Evaluarea dosarelor de concurs va avea în vedere următoarele categorii: 

- Criteriul 1: activitate didactică  

- Criteriul 2: activitate de cercetare științifică 

- Criteriul 3: servicii instituționale 

- Criteriul 4: relația cu societatea 

- Criteriul 5: activități în cadrul CIVIS și alte colaborări internaționale semnificative 

instituțional 

(2) Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să înregistreze un punctaj mai mare de cât zero 

la cel puțin trei dintre cele cinci criterii evaluate 

(3) Evaluarea punctajelor se realizează conform Anexei „Fișă de evaluare a activității 

pentru ultimii cinci ani”, care este parte integrantă a prezentului regulament 

(4) Punctajele obținute de lectori și asistenți la criteriile 2 și 5 vor beneficia de un coeficient 

de multiplicare de 1.1. 

(5) Membrii comisiilor de evaluare au obligaţia de a verifica conformitatea celor  raportate 

de către fiecare candidat. În cazul constatării unor neconcordanţe ei pot solicita 

candidatului dovezi/clarificări/explicații în vederea lămuririi acestora.  

  

Art. 12. (1) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii, cu număr de înregistrare, în termen de 

48 de ore de la comunicarea rezultatelor  

(2) Contestațiile se soluționează̆ de către comisia de contestații, prin reevaluarea dosarelor 

de concurs, în termen de 2 zile lucrătoare de la data limită a depunerii contestațiilor. Comisia de 

contestații formulează o rezoluție pentru fiecare sesizare înregistrată și întocmește un proces verbal 

explicativ cu privire la modificările punctajelor finale. 

 (3) După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale se transmit, în vederea validării, 

consiliului facultății. Extrasul din procesul verbal al consiliului facultății se transmite către 

Consiliului de Administrație UB, spre aprobare. 

 

 

 

 

   

 

  



 

Anexă: Fișa de evaluare a activității pentru ultimii cinci ani 

 

Functia didactica, nume si prenume: ________________________________________ 
 

Criterii și indcatori Puncta maxim Autoevaluare Exemplificare Evaluare 

comisie/ 
 

 

 

0/ 5 

puncte 

item 

1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

30 

   

Prelegeri susținute în străinătate ca profesor 

invitat (1 punct/unitate exemplificată) 

 

5    

Elaborarea sau îmbunătăţirea de culegeri de texte 

(readers) sau,suporturi de curs (3 puncte/ 

unitate exemplificată) 

6    

Procesul de predare: folosirea unor tehnici 

pedagogice inovative și a instrumentelor 

digitale în predare (1 punct/unitate 

exemplificată) 

3    

Practica evaluării: elaborarea de instrumente  şi 

modalităţi  privind sistemul de evaluare 

utilizat,deontologia evaluării, promovarea 

metodelor alternativede evaluare.  (0.25 puncte 

/unitate exemplificată) 

3    

Cunoaştere şi consiliere: consilierea studenţilor, 

întâlniri cu studenţii în vederea orientării 

ştiinţifice, organizarea de tutoriale. ( 0.2 

puncte/ unitate exemplificată) 

3    

Îndrumarea ştiinţifică a activităţii studenţilor : 

lucrări de licenţă, disertaţii (0.5 puncte/unitate 

exemplificată) sau doctorat (2 puncte/unitate 

exemplificată) 

10    

Participarea la comisii de finalizare a studiilor și la 

comisii de admitere (1 punct/unitate 

exemplificată) 

5    

Organizarea de manifestări științifice studențești (1 

punct/unitate exemplificată) 

 

3    

2. ACTIVITATEA DE CERCETARE 40    
Articole publicate în reviste indexate BDI (1 

punct/unitate exemplificată) 
3    

Articole publicate în reviste indexate ISI (3 puncte/ 

unitate exemplificată) 
12    

Articole publicate în alte reviste științifice (0.5 

puncte/unitate exemplificată) 

2    



 

Lucrări publicate în volume colective la edituri de 

prestigiu din străinătate (2 puncte/unitate 

exemplificată) 

6    

Lucrări publicate în volume colective la 

edituri recunoscute CNATDCU din țară 

(1 punct/unitate exemplificată) 

4    

Publicarea de monografii, tratate, 

coordonarea de volume, rapoarte de 

cercetare la edituri de prestigiu din 

străinătate (5 puncte /unitate 

exemplificată) 

15    

Publicarea de monografii, tratate, 

coordonarea de volume, rapoarte de 

cercetare la edituri recunoscute 

CNATDCU din țară (3 puncte /unitate 

exemplificată) 

9    

Conducerea de proiecte de cercetare  ( 2 puncte/ 

unitate exemplificată) 
4    

Participarea în proiecte de cercetare (1 punct/unitate 

exemplificată) 
3    

Participarea la conferinte nationale si 

internationale (0.5 puncte /unitate 

exemplificată) 

3    

Membru în comitete de redacţie, asociatii 

profesionale. (0.5 puncte /unitate exemplificată) 

2    

Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale (1 punct/unitate exemplificată) 

2    

Citări în literatura de specialitate (0.5 puncte 

/unitate exemplificată) 

3    

Traducerea și ingrijirea unor ediții critice ale unor 

opere filosofice fundamentale (3puncte/unitate 

exemplificată) 

6    

3. SERVICII INSTITUTIONALE ADUSE 

FACULTĂȚII 

10    

Contribuții la atragerea de noi studenți prin 

organizarea și participarea la vizite în licee sau la alte 

activități similare (0.5 puncte /unitate 

exemplificată) 

2    

Contribuții la promovarea facultății (0.5 puncte 

/unitate exemplificată) 

3    

Participarea la activitatea academica a 

departamentului /facultăţii (0. 25 puncte/ unitate 

exemplificată) 

2    

Exercitarea de responsabilităţi în organismele 

academice şi administrative ale facultăţii (1 

punct/ unitate exemplificată) 

 

3 

   



 

Dezvoltarea de noi programe de studiu (2 

puncte/unitate exemplificată) 
4    

Coordonarea de programe de studiu (1 

punct/unitate exemplificată) 
3    

4. RELAȚIA CU SOCIETATEA 10    

Reprezentarea facultăţii în mass media (0.25 

puncte/unitate exemplificată) 
2    

Studii de politici publice, participarea în comisii 

de expertiză (0.5 puncte/unitate exemplificată) 
2    

Dezvoltarea de parteneriate instituționale 

(1punct/unitate exemplificată) 
4    

Susținerea de conferințe publice sau de 

popularizare, cu menționarea afilierii la 

facultate (1 punct/unitate exemplificată) 

2    

Promovarea facultății în mediul online (0.5 

puncte/unitate exemplificată) 
2    

Programe sau acțiuni de responsabilitate socială 

(1 punct/unitate exemplificată) 
2    

Alte intervenții sau activități publice relevante – 

se vor atașa ilustrările adecvate (0.5 

puncte/unitate exemplificată) 

2    

5. ACTIVITĂȚI CIVIS ȘI ALTE 

COOPERĂRI INTERNAȚIONALE 

SEMNIFICATIVE INSTITUȚIONAL 

10    

Responsabilități administrative în cadrul CIVIS 

(reprezentant UB în organisem CIVIS, 

coordonator CIVIS în facultate etc) - (1 

punct/unitate exemplificată) 

3    

Coordonarea de aplicații câștigătoare în rețeaua 

CIVIS (2 puncte/unitate exemplificată) 
4    

Propunerea și susținerea de cursuri noi în cadrul 

CIVIS (1 punct/unitate exemplificată) 
2    

Participarea în rețele internaționale colaborative 

(1 punct/unitate exemplificată) 
2    

Membru în echipa unui proiect CIVIS (predare 

sau cercetare) - 0.5 puncte/unitate 

exemplificată) 

2    



 

Implicare în construirea unor programe de 

studii comune CIVIS (1 punct/unitate 

exemplificată) 

2    

Inițierea și coordonarea unor parteneriate 

științifice internaționale cu unviersități sau 

centre de cercetare de prestigiu (1 punct/unitate 

exemplificată) 

3    

TOTAL (pentru asistenți și lectori se va 

aplica un coeficient de multiplicare de 1.1 la 

criteriile 2 și 5) 

100    

 
 
 

Președinte comisie de evaluare, 
 


