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Art.1 În cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău posturile vacante sunt aprobate și
menționate în cadrul statelor de funcții ale departamentelor, astfel:
a) la departamentele didactice sunt aprobate și menționate posturile didactice și de cercetare
pe grade didactice, respectiv științifice;
b) la departamentele administrative sunt aprobate și menționate posturile didactice auxiliare
și nedidactice.
Art.2 Posturile vacante se pot ocupa prin transferul personalului din cadrul Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, la cererea acestuia, cu aprobarea Consiliului de administrație (CA), după
analiza competențelor prezentate și verificate în CA, în conformitate cu grila de evaluare a
competențelor pentru transfer intern (GECTI).
Art.3 Grila de evaluare a competențelor pentru transfer intern GECTI este diferită pentru aliniatele
a) și b) de la art. 1 din prezentul regulament, astfel:
a) pentru posturi didactice:
 doctorat în domeniu – 20 puncte;
 activitate științifică în domeniu (punctajul realizat la ultima evaluare a activității
științifice) – se acordă 30 puncte pentru realizarea punctajului propus, la care se adaugă
câte 10 puncte pentru fiecare 10% de depășire a punctajului propus, sau se scad câte 10
puncte pentru fiecare 10% de nerealizare a punctajului propus;
 activitate didactică (cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte) realizată (până în
momentul evaluării) la disciplinele din structura postului solicitat – 30 puncte;
 implicarea în punctajul realizat la ultima evaluare pentru ierarhizarea domeniului
respectiv – 0 puncte pentru 0 activitate declarată la ierarhizarea domeniului, 20 puncte
pentru activitatea declarată la ierarhizarea domeniului;
 probleme de etică academică în ultimii 5 ani (verificate în arhiva Comisiei de etică a
universității): se acordă 10 puncte pentru a 0 (zero) evenimente, se scad 10 puncte pentru
probleme de comportament, se scad 50 de puncte pentru probleme de plagiat;
b) pentru posturi didactice auxiliare și nedidactice:
 diplomă de master, licență sau pregătire preuniversitară în domeniu sau domeniu
apropiat postului solicitat – 50 puncte;
 experiență în domeniu (alte locuri de muncă în care a lucrat) – 20 puncte;
 rezultatele ultimei evaluări – se acordă 30 puncte pentru realizarea punctajului propus
sau maxim al grilei (pentru didactic auxiliar și nedidactic), se scad câte 10 puncte pentru
fiecare 20% de nerealizare a punctajului propus sau maxim al grilei;
 probleme de etică academică în ultimii 5 ani (verificate în arhiva Comisiei de etică a
universității): se acordă 10 puncte pentru a 0 (zero) evenimente, se scad 10 puncte pentru
probleme de comportament.
Art.4 Poate solicita transferul pe un post vacant orice salariat al Universității. Evaluarea se face
după grila corespunzătoare categoriei de posturi. Punctajul acceptat de CA trebuie să fie de
minimum 55 de puncte pentru posturile didactice și minimum 55 puncte pentru posturile didactice
auxiliare și nedidactice.
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Art.5 Pentru orice completare/modificare a prezentului regulament se va consulta Comisia paritară
a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art.6 Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul universitar.
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