
 

 

REGULAMENT 

de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar din 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” 
  

 

Capitolul I. Dispoziții generale 
Art. 1 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația națională, Legii 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, OUG 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 precum și a OUG 

20/2016 pentru modificarea și completarea OUG 57/2015, personalul didactic şi cel de 

conducere din unităţile de învăţământ superior pot beneficia de gradaţia de merit (un procent 

de 25% din salariul de bază), acordată prin concurs, pentru 16% din posturile didactice 

auxiliare existente la nivelul instituției. 

Art. 2 Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani. 

 

 

Capitolul II. Acordarea gradației de merit 
Art.3 Numărul total de gradații de merit care se pot acorda la nivelul Universității Naționale 

de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București se calculează anual de 

Serviciul Resurse Umane și reprezintă un procent de maxim 16% din numărul total al 

posturilor didactice auxiliare existente la nivelul instituției. 

Senatul UNATC aprobă, anual, numărul de gradații de merit - pe baza propunerilor 

Serviciului Resurse Umane, cu respectarea algoritmului de calcul. Ținând cont de numărul de 

gradații de merit cuvenit și proiecția financiară pentru următorii cinci ani Senatul poate decide 

numărul de gradații de merit – până la maxim 16%. 

Personalul care a beneficiat de gradație de merit în anii precedenți poate participa, din 

nou, la concurs. 

Personalul care a fost sancționat disciplinar, conform legii, în ultimii trei ani nu are 

dreptul de a-și depune candidatura pentru obținerea gradației de merit. 

 

 



Capitolul III. Procedura de acordare a gradaţiei de merit 
Art.4 Atribuirea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar se face exclusiv prin 

concurs, respectând următoarele etape: 

a) candidatul întocmeşte şi depune, la conducerea departamentului din care face parte 

sau a direcţiei administrative, fișa de autoevaluare a activităţii desfăşurate în ultimii 5 ani; 

b) fișa de autoevaluare se supune dezbaterii șefului departamentului / serviciului, care 

completează o fișă de apreciere sintetică asupra activităţii candidatului; 

c) conducerea departamentului / serviciului înaintează șefului ierarhic superior 

(respectiv Decan/ Rector/ Prorector /DGA) raportul de autoevaluare şi fișa de apreciere 

sintetică; 

d) Consiliul de Administrație al UNATC numeşte o comisie de concurs care 

analizează şi evaluează dosarele şi transmite Senatului listele cu ierarhizarea candidaţilor în 

ordinea punctajelor obţinute; 

e) din comisia de concurs trebuie să facă parte: 

- o persoană din conducerea superioară a universității - preşedinte de comisie; 

- Directorul General Administrativ (sau un director de departament / serviciu 

reprezentant al acestuia) 

- Decanii celor două facultăți (sau alți directori de departament / prodecan desemnați 

de aceștia); 

- un reprezentant al studenților; 

- un reprezentant al sindicatului (dacă există). 

Din comisie nu pot face parte persoane care au depus dosar de solicitare a gradației de merit. 

f) Consiliul de Administrație validează şi transmite Senatului UNATC lista cu 

ierarhizarea rezultată în urma evaluării dosarelor depuse de candidați; 

g) Senatul universitar analizează rezultatele evaluării făcute de comisia de concurs şi 

hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit potrivit numărului atribuite de Senat fiecărui 

departament / serviciu. 

h) Rectorul emite decizia de acordare a gradaţiei de merit (nominal). 

Art.5  (1) Pentru a depune dosar în vederea obținerii gradației de merit candidatul trebuie să 

întrunească, cumulativ, următoarele condiții: 

- sa fie încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată; 

- are o vechime minimă de 5 ani în UNATC la data depunerii dosarului; 



- face dovada unor performanțe deosebite în activitatea profesională și care sunt 

implicați activ în dezvoltarea și consolidarea mediului academic și al instituției; 

- a îndeplinit integral atribuţiile prevăzute în Fişa postului; 

- nu au sancţiuni disciplinare în ultimii trei ani; 

- a obținut, în ultimii trei ani, cel puțin nota 4,5 la evaluarea anuală; 

 (2) La evaluarea dosarului depus în vederea obținerii gradației de merit acordarea se 

va lua în considerare şi activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii UNATC, asociații sau a 

unor proiecte desfășurate în beneficiul instituției, informații susţinute prin documente 

doveditoare. 

Art.7 În situaţia vacantării unor gradaţii de merit, acestea pot fi redistribuite, până la 

expirarea perioadei, altor persoane din aceeaşi unitate de învăţământ – exclusiv prin concurs. 

Art.8 Candidații au dreptul de a contesta rezultatele concursului de obținere a gradației de 

merit. Contestaţiile se depun la conducerea unităţii de învăţământ în termen de 3 zile 

calendaristice de la data comunicării rezultatelor şi se rezolvă în termen de 3 zile 

calendaristice de la data înregistrării acestora, de către o comisie de soluţionare a 

contestaţiilor – propusă tot de Consiliul de Administrație și numită prin decizie a Rectorului. 

Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi contestate 

numai prin procedura contenciosului administrativ reglementat de Legea554/2004. 

 

 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului UNATC 

din data de 21.12.2016  
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