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Regulament de acordare a gradaţiilor de merit la Facultatea de Ştiinţe  
 

 (1) Prezentul regulament este o completare a ”Regulamentului cadru privind acordarea 

gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar al Universităţii 

”Vasile Alecsandri” din Bacău” aprobat în Şedinţa de Senat din data de 27.10.2015.  

(2) Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs care cuprinde fazele: a) – k) de la 

I. Pentru personalul didactic si fazele a) – g) de la II. Pentru personalul didactic auxiliar din 

”Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi 

personalul didactic auxiliar al Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău”. 

 

Ponderea autoevaluarilor: 25% pentru serviciile aduse institutiei si comunitatii; 25% 

pentru performantele in cercetare si a evaluarii de catre conducerea departamentului : 50% 

pentru acordarea gradatiei de merit. 

 

Aprobat în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din data de 28.10.2015                   . 

 

 

DECAN, 

Prof. Univ. dr. Mihai TALMACIU 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro


 

Anexa 

RAPORT DE EVALUARE 

 
Nr. înregistrare __________/________________ 

 

Numele şi prenumele candidatului ……………………………………………………….. 

 

Departamentul……………………………………. 

 
1. Punctajul neponderat din fişa de autoevaluare a serviciilor aduse institutiei si 

comunitatii . 

 

Punctaj1=  

 

2. Punctajul neponderat din fişa de autoevaluare a performantelor in cercetare. 

 

Punctaj2=  

 

 

3. APRECIEREA CONDUCERII DEPARTAMENTULUI 
 

    

Puncte 

 

MOTIVARE 
 CRITERIUL Punctaj Descriptori 

1 

Activitatea în 

cadrul 

departamentului 

 
Implicarea în activităţile 

departamentului legate de 

dosare de autorizare/ acreditare  

Se apreciază cu 

puncte de la 0 la 10 

 

 Implicarea în activităţile de 

interes general ale 

departamentului (participare la 

promovarea specializărilor, 

comunicarea/informarea 

posibililor candidat) 

Se apreciază cu 

puncte de la 0 la 10 

 

 Organizarea de manifestări 

ştiinţifice (conferinţe, sesiuni 

studenţeşti) 

Se apreciază cu 

puncte de la 0 la 10 

 

2 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

atragerea de 

fonduri* 

 

 Articole ştiinţifice (de 

specialitate / in domeniul 

postului) publicate in extenso 

în reviste cotate Web of 

Science  

Se apreciază astfel:  

(10*factor de impact 

+12)/nr autori 

 

 Articole ştiinţifice publicate (de 

specialitate / in domeniul 

postului) în volumele Proceeding 

ISI 

Se apreciază astfel: 

4/nr autori   

 

 Contracte de cercetare ştiinţifică  în Se apreciază astfel:  



regim de competiţie  

 

director: valoare 

contract 

membru: valoare 

contract/nr membri 

 Punctaj3=   

 *Se va preciza punctajul pentru fiecare item şi se va scala în 0-10. 

 Perioada de evaluare la punctul 3 (APRECIEREA CONDUCERII 

DEPARTAMENTULUI) cuprinde ultimii 5 ani. 
 

Data ……………… 

  

Semnătură candidat 

 

 

Evaluare la nivel de conducere 

 

Nota1=  

Nota2=  

Nota3=  

NOTA=  

 

 Candidatul cu punctajul cel mai mare din departament va obţine nota 10, iar următorii 

vor avea următoarele note: 

,10
max


imi

i

i
Punctaj

Punctaj
Nota 3,2,1i  

 (5) Nota finală obţinută va fi: 

NOTA=25%*Nota1+25%*Nota2+50%*Nota3 
      

Comisia de evaluare a dosarelor pentru acordarea gradaţiei de merit  

Preşedinte 

………………………………………………………. …………………………….. 

Membri 

………………………………………………………. …………………………….. 

 

………………………………………………………. …………………………….. 

 

………………………………………………………. …………………………….. 

 
 


