METODOLOGIE
privind menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare, după
împlinirea vârstei de 65 de ani

Art. 1.
Cererea de menţinere a calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare,
după împlinirea vârstei de 65 de ani, se discută şi se aprobă de către Senatul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conform art. 289 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
modificat prin art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2012, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012.

Art. 2.
(1) Menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare, după
împlinirea vârstei de 65 de ani, se acordă numai dacă bugetul facultăţii/departamentului asigură
un sold pozitiv sau doar în cazul în care universitatea/facultatea/departamentul nu poate acoperi
normele didactice cu titulari existenţi.
(2) Calitatea de titular va fi menţinută până la finalul anului universitar în curs, la cererea
titularului, cu aprobarea Senatului.

Art. 3.
(1) Menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare se poate
acorda şi persoanelor care împlinesc vârsta de 70 de ani în cursul anului universitar pentru care se
face solicitarea.
(2) În cazul în care menţinerea calităţii de titular este aprobată, se va emite decizie de
menţinere a calităţii de titular până la sfârșitul anului universitar în curs, dacă cererea este aprobată
în timpul anului universitar, respectiv un an, pentru cererile anuale. În ambele cazuri se poate
solicita o nouă prelungire anuală, conform legii.
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Art. 4.
Se poate menţine calitatea de titular, la cerere, pe durata unui an universitar, candidaţilor
care îndeplinesc standardele universităţii din Anexa 1.

Art. 5.
Consiliul de Administraţie al Universităţii stabileşte calendarul activităţilor privind
candidaturile de menţinere a calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în cercetare.

Art. 6.
Consiliile facultăţilor pot stabili criterii de evaluare a performanţelor didactice şi de
cercetare ştiinţifică, specifice domeniului, ţinând cont de standardele universităţii din Anexa 1.

Art. 7.
Candidaţii care solicită menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau
în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, vor întocmi un dosar care trebuie să conţină în
mod obligatoriu:
1) cererea candidatului, adresată Rectorului Universităţii;
2) curriculum vitae;
3) lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani;
4) lista granturilor şi a proiectelor de cercetare–dezvoltare câştigate/coordonate în
ultimii 5 ani;
5) fişa de autoevaluare, alcătuită în conformitate cu prevederile fişei de evaluare
generală a standardelor universităţii (vezi Anexa 1);
6) lista tezelor de doctorat coordonate sau evaluate în ultimii 5 ani;
7) referatul comisiei de analiză a candidaturii;
8) extrase din procesul-verbal al şedinţei de departament, respectiv al Consiliului
Facultăţii, în care au fost avizate favorabil cererile de menţinere a calităţii de titular în
învăţământul universitar şi/sau în cercetare şi o copie după convocator, semnat de
membrii personalului didactic.

Art. 8.
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(1) Consiliile facultăţilor aprobă propunerile departamentelor privind constituirea
comisiilor de analiză a dosarelor de candidatură pentru menţinerea calităţii de titular

în

învăţământul universitar şi/sau în cercetarea ştiinţifică. Fiecare comisie este formată din profesori
universitari care au conducere de doctorat (sub 65 de ani) şi va avea în componenţă un preşedinte
şi doi membri.
(2) Comisia de analiză întocmeşte câte un referat pentru fiecare candidat şi propune
Consiliului Facultăţii avizarea favorabilă sau nefavorabilă.
(3) Solicitările şi referatele de menţinere a calităţii de titular în învăţământul universitar
şi/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, sunt prezentate, spre avizare, Consiliului
Facultăţii, de către preşedintele comisiei de analiză.
(4) Dosarele incomplete nu se supun avizării Consiliului facultăţii.
5) Dosarele avizate de Consiliul Facultăţii vor fi înaintate, pentru analiză şi avizare,
Consiliului de Administraţie, iar pentru prezentare şi aprobare, Senatului Universităţii.

Art. 9
(1) În cazul în care Consiliul Facultăţii a respins cererea candidatului, Biroul Executiv al
Consiliului de Administraţie verifică legalitatea procedurii de respingere.
(2) Dacă nu se constată vicii de procedură, Hotărârea Consiliului Facultăţii se înaintează
Senatului Universităţii, pentru decizia definitivă.
(3) Dacă se constată vicii de procedură, Rectorul Universităţii, pe baza Hotărârii Biroului
Executiv al Consiliului de Administraţie şi cu avizul Oficiului Juridic, va dispune refacerea
procedurilor în cauză.

Art. 10.
(1) Şedinţele departamentelor, consiliilor facultăţilor, Consiliului de Administraţie şi
Senatului Universităţii privind procedura de menţinere a calităţii de titular în învăţământul
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universitar şi/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pot avea loc numai în
prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total de membri.
(2) Hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 11.
Procedura privind menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar şi/sau în
cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, a fost adoptată de Senatul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iasi în şedinţa din 28 septembrie 2012, Hotărârea nr. 7, modificată prin
HS nr. 7 din 27.02.2014 şi intră în vigoare începând cu data aprobării Senatului.

PREŞEDINTE SENAT,

Prof. univ. dr. Constantin RUSU
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ANEXA 1
FIŞA DE EVALUARE GENERALĂ A STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII

CRITERII

DESCRIPTORI

PUNCTAJE ACORDATE

1. Articole ştiinţifice publicate in (60 puncte x factor de impact + 25) /
extenso în reviste cotate Web of număr autori
Science cu factor de impact
2. Articole ştiinţifice publicate in 20 puncte / număr autori
extenso în reviste indexate fără
factor de impact
3. Articole ştiinţifice publicate in 15 puncte / număr autori
extenso în reviste indexate BDI
4. Articole ştiinţifice publicate in indexate ISI: 30 puncte / număr autori
extenso în volumele conferinţelor

indexate în BDI: 15 puncte / număr
autori
alte categorii: 5 puncte / număr autori

5. Cărţi ştiinţifice publicate (doar edituri academice internaţionale: 100
prima ediţie)

puncte la 100 pagini / număr autori
alte edituri internaţionale: 70 puncte la
100 pagini / număr autori

I. ACTIVITATEA

edituri academice naţionale: 50 puncte

DE CERCETARE

la 100 pagini / număr autori

(70%)

alte edituri naţionale: 20 puncte la 100
pagini / număr autori
6. Cărţi ştiinţifice traduse şi 100 puncte la 100 pagini / număr
publicate în edituri din străinătate

autori

7. Coordonarea şi editarea de edituri academice internaţionale: 60
volume, traduceri şi antologii

puncte / număr autori
alte edituri internaţionale: 40 puncte /
număr autori
edituri academice naţionale: 30 puncte
/ număr autori
alte edituri naţionale: 15 puncte /

CRITERII

DESCRIPTORI

PUNCTAJE ACORDATE
număr autori

8. Articole publicate în dicţionare edituri academice internaţionale: 30
şi enciclopedii

puncte / număr autori
alte edituri internaţionale: 20 puncte /
număr autori
edituri academice naţionale: 15 puncte
/ număr autori
alte edituri naţionale: 5 puncte / număr
autori

9. Contracte de cercetare ştiinţifică contracte internaţionale – director: 100
în instituţii academice (universităţi, puncte pentru fiecare 100.000 Euro
institute ale Academiei Române, contracte internaţionale – membru:
institute naţionale de cercetare, 100 puncte pentru fiecare 100.000
institute de cercetare din străinătate, Euro / numărul membrilor echipei de
alte categorii de institute academice) cercetare
contracte naţionale – director: 50
puncte pentru fiecare 500.000 lei
contracte naţionale – membru: 50
puncte pentru fiecare 500.000 lei /
numărul

membrilor

echipei

de

cercetare
10. Contracte de cercetare în mediul organizaţii internaţionale: 100 puncte
de afaceri şi sectorul public

pentru fiecare 100.000 Euro
firme

multinaţionale:

100

puncte

pentru fiecare 100.000 lei
firme naţionale: 50 puncte pentru
fiecare 500.000 lei
organizaţii administrative naţionale: 40
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CRITERII

DESCRIPTORI

PUNCTAJE ACORDATE
puncte pentru fiecare 500.000 lei
alte

organizaţii

publice

de

nivel

naţional: 30 puncte pentru fiecare
500.000 lei
11. Brevete

internaţionale: 100 puncte / număr de
autori
naţionale: 30 puncte / număr autori

12. Citări şi recenzii ale lucrărilor reviste de specialitate din străinătate:
ştiinţifice

(10 + 20 x factor de impact) / număr
autori, pentru fiecare citare
reviste de specialitate din ţară: (5 + 10
x factor de impact) / număr autori,
pentru fiecare citare
monografii academice din străinătate:
50 puncte / număr autori, pentru
fiecare citare
monografii academice din ţară: 25
puncte / număr autori, pentru fiecare
citare

13. Lucrări susţinute în calitate de străinătate: 25 puncte pentru fiecare
invitat la manifestări ştiinţifice activitate
(conferinţe, congrese, simpozioane, ţară: 10 puncte pentru fiecare activitate
seminarii şi ateliere de lucru)
14. Profesor/cercetător invitat la străinătate: 25 puncte pentru fiecare
universităţi/institute de cercetare

activitate
ţară: 10 puncte pentru fiecare activitate

15. Editor/Membru în Editorial reviste cotate Web of Science: editor, 30
Board & Advisory Board
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puncte pentru fiecare revistă; membru,

CRITERII

DESCRIPTORI

PUNCTAJE ACORDATE
20 puncte pentru fiecare revistă
reviste internaţionale şi alte reviste ale
Universităţii: editor, 15 puncte pentru
fiecare revistă; membru, 10 puncte
pentru fiecare revistă

16. Premii internaţionale obţinute 100 puncte / categorie / număr
printr-un proces de selecţie

persoane

17. Premii ale Academiei Române

50 puncte / categorie / număr persoane

18. Alte premii naţionale ale 20 puncte / categorie / număr persoane
instituţiilor culturale
19.

Participări

la

ştiinţifice

manifestări internaţionale:

preşedinte

comitet

organizare/consiliu ştiinţific, 25 puncte
pentru

fiecare

activitate;

membru

comitet organizare/consiliu ştiinţific,
15 puncte pentru fiecare activitate;
moderator de panel, 15 puncte pentru
fiecare

activitate;

raportor

pe

secţiuni/paneluri, 10 puncte pentru
fiecare activitate
naţionale:

preşedinte

comitet

organizare/consiliu ştiinţific, 15 puncte
pentru

fiecare

activitate;

membru

comitet organizare/consiliu ştiinţific, 5
puncte

pentru

fiecare

activitate;

moderator de panel, 5 puncte pentru
fiecare

activitate;

secţiuni/paneluri,
fiecare activitate
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raportor
puncte

pe
pentru

CRITERII

DESCRIPTORI

PUNCTAJE ACORDATE

1. Tratate şi manuale universitare

30 puncte la 100 pagini / număr de
autori

2.

Proiecte

didactice 40 puncte pentru fiecare activitate

(înfiinţare/dotare

laboratoare

licenţă, master, săli workshop,
II. ACTIVITATEA

biblioteci

proprii

facultăţilor,

DIDACTICĂ

departamentelor, laboratoarelor şi

(30%)

grupurilor de cercetare)
3. Materiale suport curs, seminar, 10 puncte pentru fiecare activitate
lucrări

practice

şi

programe

analitice detaliate
4. Organizare de aplicaţii şi 5 puncte pentru fiecare activitate
practică de specialitate
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