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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 Elemente 

privind 
responsabilii
/  
operațiunea  

Numele si  
prenumele  

Funcția  Data  Semnăt
ura  

 1  2  3 4  5 
1.1.  ELABORAT  Claudiu Turcuș Prodecan 14.09.2021
1.2.  VERIFICAT  Daniel Iftene Dir. Depart. CM  
 Anca Hațiegan Dir. Interimar Dep. de 

Teatru
  

 László Csibi Dir. Dep. Maghiar de CM  
 Szilágyi-Palkó 

Csaba 
Dir. Depart. Maghiar de 
Teatru

  

1.3.  APROBAT  Liviu Malița 
Consiliul Facultății

Decan   

1.4. ACTUALIZAT Liviu Malița 
Consiliul Facultății

Decan   

 
2. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE  
- descrie procesul de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic din FTT 
- sprijină conducerea departamentelor în procesul evaluării în vederea acordării gradațiilor de 
merit 
- prijină auditul și alte organisme abilitate în acțiunile de control și evaluare.  
3. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 
- procedura se aplică în cadrul politicii de asigurare a calității în UBB și respectiv Metodologiei-
Cadru și criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai 
- procedura se aplică de către toate departamentele 
- procedura se aplică tuturor celor care au depus cerere pentru acordarea gradației de merit 
 
4. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ 
-Legea nr.53/2003 Codul muncii 
-Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, 
-Legea nr.1/2011, Legea educației naționale 
-Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învățământ. 
- Manualul Asigurarea Calității în Universitatea Babeș-Bolyai, 2015 
- Metodologia Cadru și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea 
Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea Senatului UBB din data de 21.09.2020  
 
5. LISTA ABREVIERILOR 
PO – Procedură Operațională 
FTF – Facultatea de Teatru și Film 
AC – Asigurarea Calității 
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6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 
Procedura operațională se desfășoară conform Metodologiei-cadru și criteriile privind acordarea 
gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea Senatului UBB 
din data de 21.09.2020  
 

1. Generalități 
Personalul didactic din Universitatea Babeș-Bolyai poate beneficia, potrivit legii, de 

gradație de merit. Gradația de merit se acordă angajaților care au obținut performanțe deosebite în 
activitatea desfășurată, concretizate prin contribuții semnificative la creșterea performanței 
departamentului și facultății din care fac parte. 

Gradația de merit se acordă, prin concurs,  pentru cel mult 16% din posturile didactice și 
auxiliare prevăzute în statele de funcții ale instituției. 

Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit constă în analizarea și evaluarea activității 
profesionale desfășurate de salariații cadre didactice sau cadre didactice auxiliare și a 
performanțelor  pe care aceștia le-au înregistrat. Concursul presupune autoevaluarea candidaților 
urmată de evaluarea superiorilor direcți și de evaluarea unei Comisii numită în acest sens prin 
Decizie a Rectorului UBB. Autoevaluarea și evaluarea se va realiza în baza criteriilor de evaluare 
stabilite de prezenta procedură. 
 

2. Modul de lucru 
Stabilirea numărului de gradații de merit pentru personalul didactic  
Numărul gradațiilor de merit care pot fi scoase la concurs se stabilește anual de către 

Direcția Resurse Umane și reprezintă diferența dintre numărul total de gradații de merit care pot fi 
acordate personalului didactic (respectiv 16% din numărul  posturilor didactice) și numărul 
gradațiilor de merit aflate în plată.  

Conducerea instituției stabilește numărul efectiv de gradații de merit care se scot la concurs 
și repartizarea acestora între compartimente.  

Organizarea și desfășurarea concursului pentru acordarea gradațiilor 
Concursul pentru acordarea gradațiilor se organizează și se desfășoară conform Art. 5 din 

Metodologia-cadru și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-
Bolyai. 

3. Criterii de eligibilitate 
Criteriile de eligibilitate sunt conform Art. 6 din Metodologia-cadru și criteriile privind 

acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea 
Senatului UBB din data de 21.09.2020. 
(1) La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul 
didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
a) ocupă o funcție didactică sau didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă 
(CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate; 
b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), 
de cel puțin 3 ani; 
c) a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a 
activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;  
d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform 
Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației 
didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 
(condiția se aplică exclusiv personalului didactic).  
Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe 
disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în condițiile în care numărul 
chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată 
depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide 
completate este de cel puțin 5.  
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În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul 
studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această 
condiție nu se va lua în considerare. 
e) deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic); 
f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii; 
g). îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) 
din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic); 
h). are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu 
universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic); 
i). are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor. 
Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 2021/2022. 
(2) Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din 
nou la concurs. 

 
4. Criterii de apreciere a activității candidaților  

Dosarele de concurs se evaluează de către comisia de evaluare conform criteriilor de 
apreciere a activității candidaților (Anexa 5.1. pentru personalul didactic și Anexa 5.2. pentru 
personalul didactic auxiliar). Grila de apreciere completată de către comisia de evaluare pentru 
fiecare candidat în parte se regăsește în Anexa 6.1. pentru personalul didactic, respectiv Anexa 
6.2., pentru personalul auxiliar.  

În Fișa de autoevaluare completată de către fiecare candidat (Anexa 2.1. pentru personal 
didactic, respectiv Anexa 2.2. pentru personalul didactic-auxiliar) nu se pot raporta activități 
realizate în alte instituții decât Universitatea Babeș-Bolyai dacă acestea sunt pe baza unor 
contracte de muncă distincte sau pe baza unor contracte de prestări servicii. Singurele activități 
care pot fi raportate sunt cele de expertiză în calitate de specialist cu afiliere UBB sau de 
participare în granturi implementate în alte instutții, dar cu afilierea UBB. 
 

5. Dosarul pentru participarea la concursul pentru gradatiile de merit va cuprinde: 
(1) În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, candidații 
întocmesc și depun în format electronic, în termenul și la locul menționat în anunțul de 
concurs, un dosar de concurs. 
(2) Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, 
semnate de către candidat (în original): 
a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1); 
b) CV-ul în format Europass; 
c) fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2.1. pentru personalul didactic 
și Anexa 2.2. pentru personalul didactic auxiliar); 
d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria 
activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3); 
e) eventuale documente justificative pentru anumite activități menționate în fișa de auto-
evaluare. 
 

6. Acordarea gradațiilor  
Acordare gradațiilor se face conform Art. 9, din Metodologia-cadru și criteriile privind 

acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea 
Senatului UBB din data de 21.09.2020.  

În cazul neacordării numărului total de gradații de merit aferente unui departament, 
gradațiile rămase libere se redistribuie celorlalte departamente și se acordă în ordinea punctajelor 
obținute de către candidați, în conformitate cu art.12 din Metodologia aprobată prin hotărârea 
Senatului UBB din data de 21.09.2020. 

 
7. Contestații 
Contestațiile se pot depune conform Art. 10, din Metodologia-cadru și criteriile privind 

acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea 
Senatului UBB din data de 21.09.2020, respectiv: 
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(1) Candidații la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit au dreptul de a contesta punctajul 
acordat de către comisia de evaluare. 
(2) Contestația se întocmește de către candidat și se depune în locul specificat prin anunțul de 
concurs, în termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor. 
(3) Contestațiile se soluționează, prin reevaluarea dosarelor de concurs, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data înregistrării acestora de către comisia de contestații.  
(4) Rezultatele finale se fac publice conform anunțului de concurs și se transmit, în vederea 
validării:  
a) consiliilor facultăților, în cazul gradațiilor de la nivelul facultăților; 
b) Consiliului de Administrație al UBB, în cazul gradațiilor de la nivelul unităților instituționale. 

 
8. Validarea rezultatelor 

Rezultatele finale se transmit Consiliului Facultății pentru validare. În urma validării 
rezultatelor, decanul transmite DRU rezultatul concursului, iar Rectorul UBB emite decizia 
privind acordarea gradațiilor de merit personalului didactic din Universitatea Babeș-Bolyai. 
Gradațiile de merit se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost 
validate rezultatele concursului în CA. 
 
7. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

Consiliul facultății răspunde de elaborarea reglementărilor interne la nivelul facultății cu 
privire la acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic, iar comisia se numește anual 
conform Metodologiei-cadru și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către 
Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată prin hotărârea Senatului UBB din data de 21.09.2020 
8. CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A PROCEDURII  
Prezenta procedură se revizuiește în următoarele situații: 

- modificări legislative și sau reglementări instituționale care vizează activitatea procedurată 
prin prezenta. 

- periodic, odată la cinci ani. 
- ori de câte ori sunt înregistrate sesizări din partea celor implicați în activitatea procedurată 

prin prezenta. 
 
9. ANEXE 

- Anexa 1 - Cererea de înscriere la concurs 
- Anexa 2.1 / 2.2. - Fișa de autoevaluare a candidatului la obținerea gradației de merit 

acordată personalului didactic/personalului didactic-auxiliar la Facultatea de Teatru și Film. 
- Anexa 3 – Declarația pe propria răspundere a candidatului 
- Anexa 4 – Decizia Rectorului UBB de numire a comisiei de evaluare  
- Anexa 5.1 - Criteriile și indicatorii de apreciere a activității personalului didactic care 

candidează la obținerea gradației de merit la Facultatea de Teatru și Film  
- Anexa 6.1 - Grila de apreciere a activității candidatului la obținerea gradației de merit 

acordată personalului didactic la Facultatea de Teatru și Film 
- Anexa 6.2. - Grila de apreciere a activității candidatului la obținerea gradației de merit 

acordată personalului didactic-auxiliar la Facultatea de Teatru și Film 
 

 
 

 DECAN,       PRODECAN 
 
Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA   Conf. univ. dr. Claudiu TURCUȘ 

  

  


