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Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul de calcul anual al salariului de bază, conform A
OUG HG 20/08.06.2016 și HG 582/2016
Art. 2. Pentru lunile august și septembrie Până la 31 12.2016, salarizarea personalului didactic
și didactic auxiliar din venituri proprii (cu un spor de până la 30%) și salarizarea în funcție de
punctajul obținut la evaluarea activității de cercetare, rămân cele corespunzătoare la nivelul lunii
iulie 2016, fiind asigurate din posibilitățile de majorare de maximum 70% a salariului de bază, A
prevăzute, conform OUG HG 20/08.06.2016 și HG 582/2016. Anexa 2.
Art. 3. În funcție de situația financiară a universității, în luna septembrie a fiecărui an, Consiliul de
administrație propune și Senatul universitar aprobă procentele maxime de creștere a salariului de bază
pentru anul univesitar care urmează, respectând procentele de creștere a salariului în funcție de
activitatea de cercetare și procentele de creșterea salariului în funcție de serviciile aduse universității și
A
activității desfășurate în cadrul departamentului. Se va aplica, începând cu 01.01.2017.
Art. 4. Pentru activitatea de cercetare se va respecta “Regulamentul de autoevaluare a performanțelor în
cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău” (cod R-06-02) și se va
completa fișa de autoevaluare a performanțelor în cercetare (cod F 381.10).
Art. 5. Pentru creșterea salariului din venituri proprii, pentru fiecare an universitar, în luna A
septembrie, se realizează evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar, conform criteriilor
prevăzute în fișele de evaluare.
(1) Pentru personalul didactic:
a) fișa de autoevaluare a serviciilor aduse universității și comunității (FE) (cod F 383.10) –
ultima fișă verificată și aprobată;
b) fișa de evaluare a activității desfășurate în cadrul departamentului (FD) (cod F 97.07) –
întocmită de directorul de departament și aprobată de decan. Directorii de departament vor fi
evaluați de decan sau de un prodecan, dacă decanul face parte din departamentul respectiv.
Punctajul total (PTD) se calculează cu relația:
PTD= PFE +2 PFD
unde:
PFE este punctajul obținut în FE
PFD este punctajul acordat în FD
(2) Pentru personalul didactic auxiliar:
a) fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar ;i
administrativ (FA) (cod F 384.10) – ultima fișă verificată și aprobată. Pentru directorul general
administrativ evaluarea se face de către rector.
b) fișa de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru activitățile desfășurate în
cadrul compartimentului (FC) (cod F 565.16) completată de șeful de compartiment și aprobată
de directorul general administrativ. Pentru directorul general administrativ evaluarea se face de
către rector.
Punctajul total (PTDA) se calculează cu relația:
PTDA=100 PFA+ PFC
unde:
PFA este punctajul obținut în fișa de evaluare anuală (FA)
PFC este punctajul acordat în fișa de evaluare a activității desfășurate în cadrul
compartimentului.
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(3) Sporul la salariul de bază se acordă în tranșe din 5% în 5%. Numărul de tranșe depinde de
procentul total aprobat anual de Senat, conform Art.3.
Pentru fiecare departament/ compartiment se calculează media punctajului realizat de membri
departamentului/ compartimentului, iar intervalul punctaj maxim – punctaj mediu se împarte în număr de
tranșe de punctaj egal cu tranșele de spor de salarizare.
Punctajul maxim corespunde sporului maxim la salariul de bază, acordat conform Art. 3, iar punctajul mediu
corespunde la prima tranșă de creștere cu 5%.
Departamentele care nu au venituri care să acopere cheltuielile proprii nu pot acorda spor la salariul de
bază.
Art. 6. Pentru funcțiile (director CSUD, director Școală Doctorală, director DCP, președinte
A
CEAC, director DM, director ID-IFR, președinte SCIM, vicepreședinte ICDICTT, membri în
comisiile permanente ale Consiliului de adminstrație și președintele Senatului universitar)
care nu se regăsec în grila de salarizare (OUG 20/2016 și HG 582/2016) primesc alte tipuri
de indemnizații se acordă un spor la salariul de bază o creștere a salariului din grilă, la propunerea
Consiliului de administrație și cu aprobarea Senatului universitar .astfel:
 directorii de departamente, altele decât cele didactice pot primi un spor de 15%;
 membri în comisiile permanente ale Consiliului de adminstrație pot primi un spor de 10%;
 Președintele Senatului primește un spor de 40%.
Art. 7. Pentru perioada 01.08.2016 - 01.12.2017, majorarea salariului de bază se face,
conform OUG 20/2016 și HG 582/2016, cu până la 70%, doar la salariații a căror venituri A
totale scad prin aplicarea legislației menționate. Pentru personalul la care salariul de bază
crește conform grilei din OUG 20/2016 și HG 582/2016, nu se aplică majorările de până
la 70%. (Anexa 1).
Art. 8. Suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor se acordă tuturor
salariaților (didactic și didactic auxiliar) care dețin acest titlu, având în vedere caracterul
comprehensiv al universității și multitudinea de domenii de activitate în coroborare cu
domeniile de doctorat.
Art.9. Pentru anul universitar 2016 - 2017, concursul pentru gradațiile de merit se
organizează începând cu 01.10.2016 pentru personalul didactic, iar pentru personalul
didactic auxiliar acesta se organizează începând cu 01.01.2017. Data de acordare a
gradației de merit este 01.10.2016 pentru personalul didactic și 01.01.2017 pentru
personalul didactic auxiliar.
Art.10 7. Revizia 1 a regulamentului a fost aprobată în ședința senatului universitar din data de 29.09.2016.
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