
 1 

 

Regulamentul şi metodologia de acordare a Gradaţiei de merit 

personalului didactic de predare din FTOUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA I-a 

 

Regulament de acordare a gradaţiei de merit 

 

 

ART. 1 

Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din învăţămîntul 

superior poate beneficia de gradaţie de merit, acordată prin concurs în condiţiile 

stipulate de prevederile din Legea nr.1/2011(Legea Educației Naționale), Legea 

284/2010 (Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; MO 877/28 decembrie 2010), Legea 63/2011 (Legea privind încadrarea și 

salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățămînt; 

MO, Partea I, nr. 323/10 mai 2011) și legea 283/2011 (Legea privind aprobarea OUG 

80/2010 pentru completarea art.11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar). 

 

ART 2. 

Gradația de merit se acordă la 16% din numărul total al posturilor didactice de predare 

existente la nivelul facultății și reprezintă 25% din salariul de încadrare a funcției 

didactice al persoanei îndreptățite. 

 

ART. 3 

Beneficiază de gradația de merit personalul didactic de predare cu performanțe 

deosebite în pregătirea studenților, în activitatea didactică și de cercetare științifică și 

în consolidarea instituțională așa cum sunt acestea dovedite de documentele 

universitare relevante: Fișa de concurs detaliată conform criteriilor din Secțiunea a III-

a a prezentului regulament şi CV-ul în format Europass. 

 

ART 4. 

Gradația de merit se acordă prin concurs pe o perioadă de 5 ani calendaristici. 

Personalul didactic care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la 

concurs. 
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SECȚIUNEA a II-a 

 

Organizarea și Calendarul concursului.  

Dosarul de concurs 

 

ART 5. 

a) Conducerea facultății răspunde de organizarea concursului. Aceasta se referă la: 

anunțarea publică, în ședința de Consiliu și prin afișare la sediul facultății şi pe site a 

concursului, a termenului de depunere a dosarelor de concurs la secretarul șef al 

facultății (sau la persoana desemnată de acesta), care le înregistrează după ce a 

verificat integralitatea dosarului (conform listei documentelor); la evaluarea de către 

Comisia care va fi numită după depunerea dosarelor de concurs; la anunțarea publică 

a rezultatelor și trimiterea acestora la Rectoratul UB. 

b) La propunerea conducerii facultăţii, Consiliul profesoral validează prin vot comisia 

de analiză şi evaluare a dosarelor, precum şi comisia de contestaţii. Comisia de 

concurs evaluează dosarele candidaţilor şi transmite Consiliului facultăţii lista 

candidaţilor clasați în ordinea punctajelor obţinute și face publice rezultatele 

concursului. Eventualele contestaţii se adresează Conducerii facultăţii şi se depun la 

secretariat în termen de 24 ore de la finalizarea concursului. După trecerea acestui 

interval, Comisia de contestaţii reanalizează dosarele şi propune Consiliului facultăţii 

rezultatele finale spre validare.  

c) Consiliul facultăţii transmite Rectoratului lista candidaţilor clasaţi, potrivit 

numărului de gradaţii de merit atribuite facultății  de către Senat. 

d) Senatul universitar analizează recomandările Comisiei de concurs a facultăţii şi 

hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit. 

e) Rectorul emite decizia de acordare a gradaţiei de merit. 

 

ART 6. 

Dosarul de concurs conține următoarele documente: 

- Fișa de concurs detaliată în care candidaţii descriu îndeplinirea criteriilor fixate în 

Secțiunea a III-a a prezentului regulament şi se autoevaluează (formular disponibil la 

secretarul șef și pe site); 

- CV-ul în format Europass (semnat în original pe fiecare pagină). 

 

 

 

SECȚIUNEA a III-a 

 

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit 

 

ART. 7  

Criterii obligatorii de intrare în concurs 

 

              La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa: 

- cadrele didactice cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,  care 

au performanţe deosebite în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, în 

pregătirea studenţilor şi care sunt implicate activ în viaţa comunităţii academice la 

nivelul facultății și al universității, precum şi în activitatea misionară a Bisericii 

Ortodoxe Române. 
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            Gradaţia de merit se poate acorda cadrelor didactice care îndeplinesc 

concomitent următoarele condiţii: 

a) au titlul ştiinţific de doctor; 

b) au o vechime de minim 5 ani in facultate; 

c) au îndeplinit integral atribuţiile incluse în Fişa postului pe care sunt titulare, nu sunt 

în cercetarea comisiilor de etică sau disciplinare academice (facultate sau/și 

Universitate) sau/și bisericești şi nu au primit sancţiuni disciplinare din partea 

acestora. 

 

Criterii de apreciere a activității didactice 

 

            Se referă la activitatea din ultimii 5 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea 

gradaţiei de merit. Candidatul completează  Fișa de concurs detaliată, inclusiv 

punctajul de autoevaluare, pe proprie răspundere, iar comisia verifică respectarea 

criteriilor. Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de 

către Comisia de concurs.  

           Comisia de concurs are dreptul de a verifica corectitudinea datelor furnizate în 

dosarul de concurs prin compararea cu ceea ce s-a declarat în fișele anuale de 

autoevaluare şi în alte documente justificative.  

 

A) Cercetarea ştiinţifică  

 

1. monografii, cărţi, dicţionare, enciclopedii, tratate originale (în prima ediție) 

publicate în edituri recunoscute, cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice: pe 

plan național – 6 puncte; pe plan internațional – 8 puncte (pentru fiecare item); 

2. ediții revăzute și adăugite ale lucrărilor ştiinţifice ale altor autori – 2 puncte (pentru 

fiecare item);  

3. studii în volume colective publicate la edituri recunoscute: pe plan naţional (1 

punct) şi pe plan internaţional (2 puncte) (pentru fiecare item);  

4. studii publicate în reviste de specialitate, studii introductive şi prefeţe extinse: pe 

plan național (1 punct) şi pe plan internațional (2 puncte) (pentru fiecare item);  

5. coordonare de volume colective apărute la edituri recunoscute: pe plan național (1 

punct) şi pe plan internațional (2 puncte) (pentru fiecare item);  

6. recenzii publicate în reviste recunoscute: pe plan național (0,5 puncte) şi pe plan 

internațional (1 punct) (pentru fiecare item);  

7. traduceri de volume de specialitate publicate în edituri recunoscute: 3 puncte (în 

cazul co-traducerii, se împarte la numărul de traducători). Traduceri de studii şi 

broşuri de specialitate publicate în edituri recunoscute: 1 punct (pentru fiecare item);  

8. comunicari prezentate la manifestări ştiinţifice recunoscute pe plan: naţional (1 

punct), internaţional (2 puncte) (pentru fiecare item);  

9. lucrări publicate în volumele unor conferinţe: naţionale (în limba română – 1 punct) 

şi internaţionale (cu referenţi şi comitet de program – 2 puncte) (pentru fiecare item); 

10. activitatea de referent științific/ coordonare de colecție pentru volume publicate la 

edituri recunoscute: 1 punct (pentru fiecare item);  

11. premii acordate pentru lucrări prezentate şi publicate la diferite manifestări 

ştiinţifice: 1 punct/item;  

12. granturi academice câştigate prin competiţie, proiecte internaţionale/ cu finanţare 

internaţională: pe plan național  (2 puncte pentru director; 1 punct pentru membru în 

echipă); pe plan internațional (3 puncte pentru director, 2 puncte pentru membru în 

echipă);  

13. proiecte în cadrul unor centre de cercetare naționale sau internaționale (2 puncte 
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pentru director/proiect, 1 punct pentru membru în echipă/proiect);  

 

B) Recunoaşterea naţională şi internaţională  

 

1. a) profesor visiting (cf. CNATDCU) – invitat la o universitate de prestigiu din 

străinătate, mai mult de o lună: titular de curs finalizat prin evaluarea studenților – 3 

puncte; b) profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din 

străinătate pentru mai puțin de o lună – 2 puncte (x numărul de itemi); 

2. membru în academii de ştiinţă şi artă: 2 puncte (x numărul de itemi);  

3. membru în asociații ştiinţifice şi comisii de specialitate: pe plan național – 1 punct 

şi pe plan internațional – 3 puncte (pentru fiecare item);  

4. conducător de doctorat: 2 puncte; referent în comisii de doctorat: 1 punct (x 

numărul de itemi); 

5. membru în colective de redacţie editorială: pe plan național – 1 punct şi pe plan 

internațional – 2 puncte (x numărul de itemi);  

6. preşedinte (0,5 puncte) şi coordonator (1 punct) în comisii pentru susţinerea 

lucrărilor de grad pentru profesorii de religie (x numărul de itemi);  

7. membru în comisii, consilii naţionale de specialitate (ARACIS, CNADTCU etc.) (2 

puncte) și internaționale (3 puncte);  

8. membru în comitete științifice ale unor manifestări: pe plan național (1 punct); pe 

plan internațional (2 puncte) (pentru fiecare item);  

9. membru în comisiile de organizare ale unor manifestări ştiinţifice: naţionale (1 

punct) şi internaţionale (2 puncte) (x numărul de itemi); 

10. mobilitate Erasmus predare în străinătate (3 puncte) și organizare eveniment 

predare profesor străin (1 punct) (x numărul de itemi);  

11. premii şi distincții academice şi bisericeşti, ordine şi medalii: naţionale (2 puncte) 

şi internaționale (3 puncte) (x numărul de itemi);  

12. citarea autorului în literatura de specialitate pe plan național și internațional: 0,1 

puncte/citare/lucrare;  

 

C) Activitatea didactică şi cu studenţii  

 

1. elaborarea și publicarea de manuale și cursuri de specialitate: 8 puncte - 

coordonator; 6 puncte – autor (x numărul de itemi); 

2. suporturi de curs şi seminarii: 2 puncte (x numărul de itemi); 

3. organizare de seri culturale, dezbateri, mese rotunde: 2 puncte - organizator; 1 

punct – participant (pentru fiecare item);  

4. organizarea de ateliere, cercuri de studii, concursuri științifice ale studenților: 2 

puncte (x numărul de itemi); 

5. îndrumarea studenţilor în cadrul tutoriatului/ îndrumător de an: 2 puncte/an;  

6. premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti 

sau cultural-artistice în plan: internaţional (4 puncte), naţional (2 puncte) (x numărul 

de itemi); 

7. excursii de studii cu studenţii: 0,5 puncte (x numărul de itemi); 

8. participare la programul liturgic al paraclisului facultăţii: 0,5 puncte/participare;  

9. organizare expoziții și concerte: 2 puncte pt. fiecare item;  

10. implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activitatea de cercetare: 3 

puncte; 

11. activitate de predare cu grupe de studenţi supradimensionate: 5 puncte/an; 

12. îndrumare licenţe și disertații peste media de 10, fără a depăşi maxim 20: 5 

puncte/an; 
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D) Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea facultății 

1. introducerea unor cursuri noi, avizate în Departament: 3 puncte (pentru fiecare 

item); 

2. membru în comisiile de elaborare a dosarelor de acreditare a programelor de studii 

– licenţă şi master: 5 puncte (pentru fiecare item); 

3.  înfiinţarea, amenajarea, întreținerea şi modernizarea bibliotecilor, a atelierelor de 

pictură şi restaurare, a paraclisului universitar, a centrelor de excelenţă (cercetare), a 

cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.: 2 puncte (pentru fiecare item);  

4. contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional: 

- alcătuire orar: 1 punct/an universitar; 

- membru în consiliu: 5 puncte;  

- membru în biroul Departamentului: 5 puncte;  

- membru în comisii de specialitate (comisii aprobate de Consiliul facultăţii şi de către 

Senatul UB): 5 puncte  (pentru fiecare item); 

- membru în Senatul Universitatii: 5 puncte; 

- membru în comisiile Senatului UB: 5 puncte; 

- decan: 16 puncte; 

- prodecan: 10 puncte; 

- director Școală Doctorală: 10 puncte; 

- director Departament: 10 puncte; 

- coordonator Erasmus +: 5 puncte; 

- secretar Departament/Şcoală Doctorală: 5 puncte; 

5. contribuții specifice la consolidarea instituțională: 

- organizarea manifestărilor  de promovare FTOUB sau cu participare FTOUB pentru 

viitorii studenți (Caravana,  participarea la Târgul Educației, simulare admitere, Zilele 

porților deschise etc.): 4 puncte (pentru fiecare item)/participare la aceste manifestări; 

- membru în redacţie (3 puncte/an) şi calitatea de autor – minim trei articole în 

ultimii 5 ani – (2 puncte/an) al Anuarului FTOUB; 

- participarea la examenele de admitere (licenţă, master, doctorat) şi finalizare de 

studii ca membru în comisii (4 puncte),  supraveghere şi/sau corectură: 2 puncte-

supraveghetor; 4 puncte-corector (x numărul de ani) (pentru fiecare item); 

- implicarea în încheierea de parteneriate şi consolidarea legăturilor cu instituţii 

academice naţionale şi internaţionale/participarea la organizarea extensiilor FTOUB 

în străinătate: 4 puncte (pentru fiecare item); 

- prezenţa şi implicarea în evenimentele importante din viaţa Facultăţii: deschiderea 

anului universitar, hramurile facultății, pelerinajele organizate de Arhiepiscopia 

Bucureştilor, depunerea jurământului absolvenţilor, simpozioane şi festivităţi: 2 

puncte (pentru fiecare item); 

 

E) Contribuţia la misiunea Bisericii Ortodoxe Române 

 

1. calitatea de realizator și invitat la emisiuni Trinitas TV,Radio Trinitas şi alte posturi 

TV:  sub 5 emisiuni – 2 puncte/an; între 5-10 emisiuni – 4 puncte/an; peste 10 

emisiuni – 6 puncte/an; 

2. participare la publicaţiile ,,Lumina”: sub 5 contribuții – 2 puncte/an; între 5-10 

contribuții – 4 puncte/an; peste 10 contribuții – 6 puncte/an; 
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3. coordonator, preşedinte, referent în comisii pentru susţinerea lucrărilor de grad 

pentru preoţi – sub 5 lucrări: coordonator - 1 punct; preşedinte și referent – 0,5 

puncte; peste 5 lucrări: coordonator - 2 puncte; preşedinte și referent – 1 punct 

(pentru fiecare item); 

4. susţinerea de prelegeri şi activităţi (2 puncte)/membru în comisiile de examinare 

din cadrul cursurilor preoţeşti: 2 puncte (x numărul de ani); 

5. participări cu prelegeri proprii în cadrul cercurilor pastoral-misionare: 2 puncte 

(pentru fiecare item); 

6. participări cu prelegeri proprii la conferinţele preoţeşti eparhiale şi naţionale: 2 

puncte (pentru fiecare item); 

7. activităţi în cadrul proiectelor catehetice locale (parohiale) sau centrale (Hristos 

împărtășit copiilor, Calea mântuirii, Alege școala etc.) – 2 puncte (pentru fiecare 

item); 

8. membru în comisii de examene ecleziale – capacitate preoţească, numiri de preoţi, 

examene de selecţionare, examene pentru preoţii de caritate: 2 puncte (pentru fiecare 

item);  

9. membru în forurile bisericeşti de conducere: 3 puncte (pentru fiecare item); 

10. în cazul laicilor să se prezinte contribuţia academică –organizare/participare –  în 

cadrul activităților misionare din parohia pe care o frecventează: ca membru în 

Consiliul sau Comitetul parohial, organizator de evenimente culturale, catehetice, 

filantropice etc., acestea fiind certificate, obligatoriu, și de către preotul paroh: 0,5 

puncte (pentru fiecare item);  

 

ART. 7  

Candidaţii vor avea obligaţia să îndeplinească un număr de minim 15 puncte la 

fiecare din cele cinci secțiuni.  

 

 

ART. 8 

Regulamentul şi metodologia au fost aprobate în Şedinţa Consiliului Facultătii de 

Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti, din data de 05 

februarie 2016. 

Regulamentul şi metodologia intră în vigoare începand cu data de ............................. . 

 

 

 

 

 


