Metodologia de aprobare a solicitării de
menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare
în baza aplicării art.14 din OUG 21/30.05.2012 și OUG 92/18.12.2012
În baza atribuţiilor care îi revin în temeiul:
= Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
= Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,
Precum şi în conformitate cu:
= Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011, cu modificările şi completările ulterioare ,
= Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/30.05.2012, publicată în M.O nr.372 din
31.05.2012
= Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/18.12.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţa din
28.09.2013 ia act de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/30.05.2012 respectiv nr.
92/18.12.2012 şi emite următoarea metodologie de aprobare a solicitării de
menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare.
Art. 1.
Aprobarea solicitării de menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau
cercetare se face în acord cu îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor minimale privind
rezultatele în plan didactic, al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării instituţionale aflate în vigoare în
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la momentul solicitării, precum şi a disponibilităţii
postului în statul de funcţiuni al departamentului în care solicitantul urmează să-şi desfăşoare
activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică în următoarele 12 luni.
Art. 2
Condiţii preliminare pentru solicitarea menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în
învăţământ şi/sau cercetare:
- Aprobarea Consiliului departamentului, pe baza votului majoritar secret al membrilor
acestuia, pentru menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau
cercetare în următoarele 12 luni
- Dovada solicitantului, pe baza listei de lucrări ştiinţifice, manuale, suporturi de curs,
proiecte şi alte elemente doveditoare (de regulă din ultimii 5 ani), asupra competenţei
de a ocupa postul vizat
- Aprobarea Consiliului de Administraţie privind sustenabilitatea financiară a postului
vizat pentru anul universitar următor

Art. 3.
Criteriile de analiză ale solicitării sunt următoarele:
(1) Gradul de îndeplinire a condiţiilor de la Art. 2
- Cerinţe de acordare a calificativului Admis: fiecare condiţie de la Art. 2 trebuie
îndeplinită integral
(2) Performanţa în cercetarea ştiinţifică
- Cerinţe minimale de acordare a calificativului Admis:
o Media rezultatelor în cercetarea ştiinţifică pe ultimii 5 ani universitari să fie cel
puţin egală cu 1,2⋅A conform criteriilor sistemului SIMAC (pentru CUN Baia Mare,
pentru perioada de dinainte de fuziune se aplică criteriile specifice CUN Baia
Mare).
o Solicitantul să fi fost director la granturi/proiecte de cercetare ştiinţifică derulate
în cadrul universităţii în ultimii 5 ani universitari. Alternativ la proiectele de
cercetare ştiinţifică se acceptă să fi fost prim autor sau autor principal la
minimum o lucrare publicată într-o revistă cotată ISI, să fi fost autor al unui
brevet de invenţie sau să fi coordonat și finalizat teze de doctorat.
(3) Performanţa didactică
- Cerinţe minimale de acordare a calificativului Admis:
o Evaluarea pe plan didactic efectuată de către Consiliul departamentului pe
ultimii 3 ani universitari să indice nivelul Bine sau Foarte bine (sau echivalentul
acestui nivel, în funcţie de modelul de evaluare utilizat)
o Să facă dovada existenţei suportului de curs pentru disciplinele din postul vizat
o Să facă dovada conducerii a minimum 10 lucrări de licenţă şi/sau disertaţie în
ultimii 5 ani universitari sau, în cazul disciplinelor fundamentale (matematică,
fizică, limbi moderne, chimie, sport), să facă dovada derulării altor activităţi
specifice (cercuri studenţeşti, concursuri ştiinţifice, conferinţe studenţeşti etc.)
(4) Performanţa în dezvoltarea instituţională şi managementul universitar (unde este cazul)
- Cerinţe de acordare a calificativului Admis:
o Dovada implicării în ultimii 5 ani universitari în cel puţin un proiect de dezvoltare
instituţională în calitate de director sau membru; sau alternativ
o Prezentarea rezultatelor deosebite în managementul universitar în ultimii 5 ani
universitari
(5) Calitatea planului de activitate aferent anului universitar următor, pentru care se
solicită menţinere/recunoaștere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare
- Cerinţe de acordare a calificativului Admis:
o Coordonarea a minimum o temă de licenţă şi/sau disertaţie (trebuie menționate
detalii privind temele și specializarea/specializările vizate) sau, finalizarea a cel
puțin unei teze de doctorat sau, în cazul disciplinelor fundamentale (matematică,
fizică, limbi moderne, chimie, sport), să facă dovada derulării altor activități
specifice (cercuri studențești, concursuri științifice, conferințe studențești, etc.).
o Elaborarea şi trimiterea spre publicare în calitate de autor principal sau co-autor
a cel puţin unei lucrări ştiinţifice într-o revistă cotată ISI sau BDI, se va accepta în
locul lucrării ştiinţifice înaintarea documentaţiei pentru un brevet de invenţie.

o Minimum 60 ore alocate pentru activitatea de mentorat acordată unui cadru
didactic tânăr (pentru dezvoltarea suportului de curs sau de laborator/proiect)
(trebuie menţionate detalii).
Art. 4.
Consiliul departamentului constituie o comisie de analiză a dosarului. Comisia este formată
dintr-un preşedinte, un secretar şi doi membri. Solicitarea este admisă de către comisie numai
dacă sunt îndeplinite cerinţele minimale aferente fiecărui criteriu de analiză. Raportul comisiei
este înaintat Consiliului de Administraţie în vederea luării deciziei asupra cererii solicitantului.
Art. 5.
Decizia Consiliului de Administraţie se face publică pe site-ul universităţii.
Art.6.
Aprobarea recunoașterii calității de titular o dă Senatul UTCN. În cazul recunoașterii calității de
titular în învățământ, titularul renunță la pensie.
Art. 7.
Solicitantul, in cazul in care este declarat ‚,Admis’’, va avea o normă didactică de titular și poate
efectua activități didactice în regim de plata cu ora în cele 12 luni pentru care solicită
menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare, conform metodologiei elaborate
de Consiliul de Administrație și aprobate de Senat. Solicitantul poate fi director sau membru în
proiecte de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare instituţională pe perioada menţinerii calităţii de
titular în învăţământ şi/sau cercetare.
Art. 8.
În cazul în care se doreşte reînnoirea cererii de prelungire a calităţii de titular în învăţământ
şi/sau cercetare cu alte 12 luni, solicitantul trebuie să înainteze Consiliului de Administraţie, cu
minimum 3 săptămâni în avans, un dosar care să conţină următoarele:
- Aprobarea Consiliului departamentului, pe baza votului majoritar secret al membrilor
acestuia, pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare în
următoarele 12 luni
- Aprobarea Consiliului de Administraţie privind sustenabilitatea financiară a postului
vizat pentru anul universitar următor
- Raportul semnat de către Consiliul departamentului şi dovezile necesare pentru
demonstrarea gradului de îndeplinire a planului de activitate din ultimele 12 luni
(Art.3(5))
- Planul de activitate pentru următoarele 12 luni, cu luarea în considerare a cerinţelor
minimale de la Art.3(5)
Art. 9.
În cazul în care solicitarea intră sub incidenţa Art. 8, se aplică Art. 4 în vederea analizei dosarului
şi luării deciziei asupra solicitării de către Consiliul de Administraţie.

Art. 10.
Deciziile Consiliului Departamentului, a Consiliului de Administrație și Senatului privind
recunoașterea calității de titular în învățământ pot fi contestate de solicitant în termen de 3 zile
de la publicare.
Art. 11.
În cazul unor persoane cu contribuții deosebite la dezvoltarea universității, creșterea vizibilității
naționale și internaționale Senatul la propunerea Rectorului sau Președintele Senatului și cu
acordul Consiliului Departamentului și Consiliului Facultății precum și avizul Consiliului de
Administrație poate să aprobe menţinere/recunoaștere a calității de titular în
învățământ/cercetare în afara criteriilor prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 12.
Prezenta metodologie are valabilitate din data validării de către Senatul universităţii. Până la
data respectivă se aplică ultima metodologie în vigoare.
Rector,
Prof. univ. dr. ing. Aurel Vlaicu

