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Prezenta metodologie a fost aprobata in data de 12.03.2012 

 

 

 Art. 1. Metodologia cuprinde procedura conform căreia se organizează concursul pentru 

acordarea gradației de merit personalului didactic al FAD.  

 Prezenta metodologie este elaborata pe baza prevederilor Legii nr.1/2011(L.E.N.), 

precum si la art.90 al.8 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.  

Art. 2. Personalul didactic din învăţământul superior, cu performanţe deosebite în 

pregătirea studenţilor, în inovare didactică şi în creatie si cercetare artistica/ştiinţifică, 

poate beneficia de gradaţia de merit, acordată prin concurs. 

Numarul gradatiilor de merit care se poate atribui la nivelul universitatii si pe facultati 

intr-un an calendaristic se stabileste conform legii. 

Cadrele didactice care au beneficiat de gradatia de merit pot participa din nou la concurs. 

Art. 3. Distributia gradatiilor de merit pe facultati, departamente se face, de regula, 

proportional cu numarul posturilor didactice. 

Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază al persoanei îndreptăţite şi se 

include în salariul de bază.  

 Art. 4. Concursul de atribuire a gradaţiei de merit se desfășoară în următoarele faze:  

(1) Candidatul întocmeşte şi depune, la conducerea departamentului, raportul de 

autoevaluare a activităţii desfăşurate în ultimii 5 ani.  

(2) Raportul de autoevaluare elaborat de către candidat va fi structurat în trei secțiuni: a) 

performanțele candidatului în pregătirea studenţilor; b) performanțele candidatului în 

inovarea didactică; c) performanțele candidatului în creatia artistica si cercetarea 

ştiinţifică.(ANEXA) 

(3) Raportul de autoevaluare se supune dezbaterii departamentului.Se intocmeste un 

proces verbal care se refera sintetic la concluziile acestor dezbateri. 

(4) Directorul de departament intocmeste pentru fiecare dosar, propriul raport de evaluare 

conform criteriilor de evaluare FAD. 

(5) Directorul de departament inainteaza spre analiza Consiliului facultatii lista 

candidatilor insotita de dosare ce contin autoevaluarea, raportul de evaluare a directorului 

de departament, evaluarea din partea studentilor si procesul verbal al sedintei 

departamentului. Consiliul facultatii ierarhizeaza candidatii si transmite conducerii 

universitatii – Biroul Senatului – lista cu candidatii recomandati pentru acordarea 

gradatiei de merit insotita de dosarele candidatilor. 

(6)Biroul Senatului supune spre aprobare lista candidatilor recomandati insotita de 

dosarele acestora pentru obtinerea gradatiilor de merit. 

(7)Senatul universitar analizeaza recomandarile si hotaraste acordarea gradatiilor de 

merit. 

(8)Rectorul universitatii emite decizia de acordare a gradatiei de merit. 

 

 



 

ANEXA 
 

ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ARTISTICĂ ŞI CERCETARE 

  

pondere în evaluarea finală de 40 % 

  

  

ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ PUNCTAJ 

  

Activităţi de creaţie artistică cu vizibilitate internaţională - Bienale, Trienale 

festivaluri sau prezentări de modă, în urma selecţiei sau a nominalizării de către 

o comisie de profil internaţională 

30 

p/participare 

Activităţi de creaţie artistică cu vizibilitate naţională - Bienale, Trienale 

festivaluri sau prezentări de modă, în urma selecţiei sau a nominalizării de către 

o comisie de profil naţională 

20 

p/participare 

Expozitii personale, retrospective, prezentări de modă in strainatate in galerii 

sau alte spaţii specializate 

150 

p/expoziţie 

Expozitii personale, retrospective, prezentări de modă in ţară in galerii sau alte 

spaţii specializate 

120 

p/expoziţie 

Expozitii personale itinerante, retrospective, prezentări de modă in strainatate 

in galerii sau alte spaţii specializate 

100 

p/expoziţie 

Expozitii personale itinerante, retrospective, prezentări de modă in ţară in 

galerii sau alte spaţii specializate 

90 

p/expoziţie 

Expozitii personale, prezentări de modă in străinătate în alte spaţii 

70-

100p/exp 

Expozitii personale, prezentări de modă în ţară în alte spaţii 

50-70 

p/expo 

Expozitii colective/grup/prezentări de modă in străinătate în galerii sau alte 

spaţii specializate 

50 

p/participare 

Expozitii colective/grup/prezentări de modă în ţară în galerii sau alte spaţii 

specializate 20 p/proiect 

Ansambluri de artă monumentală, lucrări de fond public comandate sau 

obţinute prin concurs, lucrări de restaurare patrimoniu naţional şi internaţional, 

proiecte de design sau arte aplicate 70 p/proiect 

Premii şi distincţii internaţionale acordate de jurii sau comisii de specialitate în 

cadrul activităţilor cu vizibilitate internaţională 

100 

p/premiu 

Premii şi distincţii naţionale acordate de jurii sau comisii de specialitate în 

cadrul activităţilor cu vizibilitate naţională 80 p/premiu 

Nominalizări pentru premii internaţionale acordate de jurii sau comisii de 

specialitate în cadrul activităţilor cu vizibilitate internaţională 

50 

p/nominaliz. 

Nominalizări pentru premii naţionale acordate de jurii sau comisii de 

specialitate în cadrul activităţilor cu vizibilitate naţională 

40 

p/nominaliz. 

Alte premii şi distincţii  20-40p/pr 

Participări la simpozioane şi colocvii de importanţă internaţională care au ca 30 



rezultat un produs artistic, concept teoretic sau curatorial recunoscut la nivel 

internaţional 

p/participare 

Participări la simpozioane şi colocvii de importanţă naţională care au ca 

rezultat un produs artistic, concept teoretic sau curatorial recunoscut la nivel 

naţional 

20 

p/participare 

Participări la simpozioane şi colocvii de importanţă regională/locală care au ca 

rezultat un produs artistic, concept teoretic sau curatorial  

10 

p/participare 

Contracte/granturi internaţionale de creaţie şi cercetare în calitate de  

director de proiect 

100 

p/contract 

Contracte/granturi naţionale de creaţie şi cercetare în calitate de director de 

proiect 

80 

p/contract 

Contracte/granturi internaţionale de creaţie şi cercetare în calitate de membru al 

colectivului 

80 

p/contract 

Contracte/granturi naţionale de creaţie şi cercetare în calitate de membru al 

colectivului 

30 

p/contract 

Expertiză profesională în domeniu, în calitate de expert în comisii 

internaţionale 

50 

p/activitate 

Expertiză profesională în domeniu, în calitate de expert în comisii naţionale 

40 

pactivitate 

Activitate curatorială internaţională 50 p/activit 

Activitate curatorială naţională 30 p/activit 

Activitate curatorială regională/locală 15 p/activit 

Autor de monografii, cărţi, albume, dicţionare    

150 

p/lucrare 

Tratate, cercetare în istoria şi teoria artei, cataloage,dicţionare,antologii de 

texte, culegeri publicate cu ISBN în edituri recunoscute CNCS 

150 p/nr. 

autori 

Lucrări aflate în patrimoniul unui muzeu sau galerie (privată sau publică) în 

străinătate 30 p/lucrare 

Lucrări aflate în patrimoniul unui muzeu sau galerie (privată sau publică) în 

ţară 20 p/lucrare 

Număr de proiecte tehnico-artistice, studii şi servicii pentru conservarea şi 

restaurarea patrimoniului cultural internaţional şi a operei de artă 

100 

p/proiect 

Număr de proiecte tehnico-artistice, studii şi servicii pentru conservarea şi 

restaurarea patrimoniului cultural naţional şi a operei de artă 80 p/proiect 

Apariţii în reviste, cataloage, albume, site-uri de specialit.  din străinătate 20 p/citare 

Apariţii în reviste, cataloage, albume, site-uri de specialitate  din ţară 10 p/citare 

Apariţii în lucrări monografice, dicţionare din străinătate 40 p/citare 

Apariţii în lucrări monografice, dicţionare din ţară 30 p/citare 

Lucrări ştiinţifice sau manifestări artistice prezentate/vernisate la nivel 

internaţional 

30 

p/vernisaj 

Lucrări ştiinţifice sau manifestări artistice prezentate/vernisate la nivel naţional, 

regional sau local 

20 

p/vernisaj 

Studii şi articole publicate în reviste de specialitate cu ISSN şi lucrări ştiinţifice 

publicate în reviste de specialitate recunoscute din străinătate 50 p/articol 

Studii şi articole publicate în reviste de specialitate cu ISSN şi lucrări ştiinţifice 20 p/articol 



publicate în reviste de specialitate recunoscute din ţară 

Cronici şi ample articole apărute în presa de prestigiu (mari cotidiene) 

internaţională 30 p/articol 

Cronici şi ample articole apărute în presa de prestigiu (mari cotidiene) naţională 20 p/articol 

Cronici şi ample articole apărute în presa (cotidiene) regională/locală 15 p/articol 

Fişe de dicţionar 30 p/ fişă 

Studiu introductiv la volume colective internaţionale sau naţionale 50 p/studiu 

Studii publicate în volume colective (inclusiv cataloage de expoziţie) 50 p/studiu 

Capitole de cărţi 50 p/ capitol 

Participare în jurii de specialitate internaţionale în calitate de preşedinte 100 p/juriu 

Participare în jurii de specialitate internaţionale în calitate de membru 80 p/juriu 

Participare în jurii de specialitate naţionale în calitate de preşedinte 80 p/juriu 

Participare în jurii de specialitate naţionale în calitate de membru 60 p/juriu 

Participare în jurii de specialitate regionale/locale în calitate de preşedinte 60 p/juriu 

Participare în jurii de specialitate regionale/locale în calitate de membru 40 p/juriu 

 

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ 

  

pondere în evaluarea finală 30 % 

  

  

ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ PUNCTAJ 

  

Contributii la intocmirea planurilor de invatamant 30 p/plan 

Contributii la intocmirea dosarelor in vederea acreditarii programelor de 

studiu 70 p/dosar 

Cursuri / seminarii,  la ciclul I Licenţă lucrări publicate 

50 p/curs, 

seminar 

Cursuri / seminarii,  la ciclul II Master lucrări publicate 

50 p/curs, 

seminar 

Cursuri şi seminarii ştiinţifice la Doctorat lucrări publicate 

50 p/curs, 

seminar 

Premii / nominalizări obţinute de studentii coordonati la evenimente pe 

plan internaţional 100 p/premiu 

Premii / nominalizări obţinute de studenţii coordonaţi la evenimente pe 

plan naţional 80 p/premiu 

Premii / nominalizări obţinute de studenţii coordonaţi la evenimente pe 

plan regional/local 50 p/premiu 

Profesor invitat în străinătate 80 p/activitate 

Profesor invitat în ţară 50 p/activitate 

 

 

 

 



ACTIVITATE MANAGERIALĂ ŞI EXTRACURRICULARĂ 

  

pondere în evaluarea finală de 30 %  

  

  

ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ PUNCTAJ 

  

Organizare de expoziţii / festivaluri cu/pentru studenti- nivel local 5 p/activitate 

Organizare de expoziţii / festivaluri cu/pentru studenti- nivel national 

20 

p/activitate 

Organizare de expoziţii / festivaluri cu/pentru studenti - nivel international 

30 

p/activitate 

Workshop-uri , mese rotunde, simpozioane ştiinţifice 

20 

p/activitate 

Coordonarea de proiecte cu alte organizatii, firme, instituţii in beneficiul 

studenţilor 15 p/contract 

Membru în colectivul de proiect cu terţi 10 p/activit 

Organizare de tabere de creaţie / practici de specialitate pentru studenti 20 p/activit 

Organizare de evenimente in vederea promovarii programelor de studiu si a 

imaginii facultatii 

20 

p/activitate 

Realizarea de materiale publicate/tipărite, destinate promovarii imaginii FAD - 

UVT 

5-30 

p/material 

Amenajarea spatiilor de invatamant / laboratoare / sali de curs / ateliere 5 p/spaţiu 

Intocmirea de orare /specializari / catedre 5 p/activitate 

Contributii la intocmirea planurilor anuale de achizitii 5 p/activitate 

Organizarea de concursuri destinate studentilor 10 p/concurs 

Contributii la intocmirea bazelor de date / imagini ale FAD 5 p/activitate 

Editor de volume  30 p/volum 

Membru în asociaţii/societăţi profesionale 20 p/asoc. 

Preşedinte al unei comisii de consultanţă, expertiză 

şi evaluare în domeniu aflate în subordinea instituţională MECTS (ARACIS, 

CNATDCU) 

100 

p/comisie 

Membru evaluator comisii de consultanţă, expertiză 

şi evaluare în domeniu aflate în subordinea instituţională MECTS (ARACIS, 

CNATDCU) 80 p/comisie 

Director de program de studii 

60 

p/activitate 

Membru în Consiliul departamental 

40 

p/activitate 

Membru în Consiliul Facultăţii 

50 

p/activitate 

Membru în Senatul UVT 

80 

p/activitate 

Preşedinte al unei comisii a Senatului 90p/activitate 



Preşedinte al Senatului 

100 

p/activitate 

Director de departament 

160 

p/activitate 

Prodecan 

170 

p/activitate 

Decan 

180 

p/activitate 

Prorector UVT 

190 

p/activitate 

Rector UVT 

200 

p/activitate 

Preşedinte al Comitetului de sindicat 

100 

p/activitate 

Vicepreşedinte al comitetului de sindicat 50 p/activit. 

Participare în jurii de specialitate naţionale organizate de MECTS în calitate de 

preşedinte 

50 

p/participare 

Participare în jurii de specialitate naţionale organizate de MECTS în calitate de 

membru 

30 

p/participare 

Participare în alte comisii de concurs pentru elevi şi studenţi 20 p/comisie 

Activităţi de tutoriat 30 p/activit. 

Preşedinte de comisii ale UVT 90 p/comisie 

Membru în comisii ale UVT 70 p/comisie 

Preşedinte de comisii ale FAD 50 p/comisie 

Membru în comisii ale FAD 30 p/comisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


