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Metodologia de acordare a gradațiilor de merit 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 

Art. 1. Acordarea gradației de merit se face conform Legii Educației Naționale (Legea 1/ 2011). Conform 

art. 311, alineatul (1) din Legea 1/ 2011, personalul didactic din învățământul superior beneficiază de 

gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% dintre posturile didactice 

existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 25% din salariul de bază.  

Gradația de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani. 

 

Art. 2. La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa orice cadru didactic titular. Cu 

aprobarea Consiliului Facultății, acest drept se poate restrânge pentru persoanele care au avut abateri 

disciplinare în ultimii cinci ani sau care nu au doar calificativul „foarte bine” în aceeași perioadă. 

 

Art. 3. Numărul de gradații de merit pentru fiecare facultate este stabilit de către conducerea universității. 

 

Art. 4. Concursul de acordare a gradației de merit se organizează la nivelul facultății. 

 

Art. 5. Criteriile de evaluare a candidaturilor pentru acordarea gradației de merit se regăsesc în anexa la 

această metodologie, Grila de autoevaluare a activității cadrelor didactice. 

 

Art. 6. Dosarul pentru acordarea gradației de merit cuprinde: 

a) cerere adresată decanului, avizată de către directorul de departament; 
b) grila de autoevaluare a activității cadrelor didactice (formularul anexat), completată pentru 

cei cinci ani calendaristici anteriori depunerii dosarului de candidatură, verificată și semnată 
de către directorul de departament după încheierea perioadei de înscriere; 

c) curriculum vitae; 
d) lista lucrărilor publicate în perioada de referință; 
e) documentele care certifică validitatea celor cuprinse în grila de autoevaluare. 

 

Art. 7. Dosarele pentru concursul de acordare a gradației de merit se depun la secretariatul Facultății de 

Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara în perioada stabilită pentru concurs. 

 

Art. 8. Comisia de evaluare a dosarelor este constituită din: 

- decan (sau un prodecan desemnat de către acesta, dacă decanul participă la competiție); 
- prodecanul responsabil cu managementul calității (sau un director de departament, dacă 

prodecanul participă la competiție); 
- directorii de departament (sau un membru al Consiliului departamentului, desemnat de către 

aceștia, dacă directorul de departament participă la competiție); 
- președintele Comisiei de etică a facultății (sau un membru al Comisiei de etică, dacă acesta 

participă la competiție). 
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Art. 9. Nu pot face parte din comisia de evaluare a dosarelor de concurs cadre didactice care participă la 

competiția pentru acordarea gradațiilor de merit. 

 

Art. 10. Comisia de acordare a gradațiilor de merit are următoarele atribuții: 

(a) verifică existența în dosar a tuturor documentelor prevăzute prin actuala 
metodologie și corectitudinea datelor din dosar;  

(b) stabilește punctajul final pentru fiecare cadru didactic care și-a depus dosar de 
concurs; 

(c) întocmește procesul-verbal al ședinței de evaluare a cererilor, în care indică potrivit 
punctajului final ierarhia concursului la nivel de facultate pentru cadrele didactice 
care și-au depus dosare de concurs. 

 

Art. 11. Rezultatele comisiei de evaluare a cererilor de acordare a gradației de merit și dosarele de 

concurs vor fi depuse la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din 

Timișoara și pot  fi consultate de către orice cadru didactic al facultății. 

 

Art. 12. Rezultatele concursului de acordare a gradațiilor de merit se afișează la avizierul facultății și sunt 

postate pe pagina Web a facultății, putând fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare. 

 

Art. 13.  Comisia de contestații este constituită din președintele Consiliului Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie și din președintele Comisiei de managementul calității din cadrul Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie. 

 

Art. 14. După rezolvarea eventualelor contestații, comisia de evaluare a cererilor pentru acordarea 

gradației de merit supune spre validare Consiliului Facultății de Litere, Istorie și Teologie rezultatele 

concursului. 

 

Art. 15. Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie transmite prorectorului de resort și 

Departamentului de Resurse Umane rezultatele concursului.  

 

 Metodologia de acordare a gradațiilor de merit la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a fost 

aprobată în Consiliul Facultății din data de 15 iulie 2015. 

 

 

          DECAN 

       Conf. univ. dr. Dana PERCEC 
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