REGULAMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE FUNCŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
A.

NR. DE ORE/AN NORMATE

Numar de săptămâni normate/an;
 41 săptămâni x 5 zile/săptămână
 205 zile lucratoare/an x 8 ore/zi = 1640 ore/an
2. Structura anului universitar/activitati:
 28 săptămâni activitate didactica
 3 săptămâni sesiune iarnă- sesiune de final semestrul I
 4 săptămâni sesiune vara- sesiune de final semestrul II
 2 săptămâni sesiune vară (sesiune anuală de restante)
 4 săptămâni practică profesională
TOTAL 41 săptămâni
1.

Statele de funcții se intocmesc la nivelul Departamentelor și a celor două școli doctorale.In statele de
funcții avem posturi ocupate cu cadre didactice titulare (A) și posturi sustinute in regim de plata cu
ora (B).Atât pentru posturile ocupate cu cadre didactice titulare, cât și cele in regim de plata cu ora, se
normează următoarele funcții didactice - Profesor universitar, Conferențiar universitar, Sef
lucrări/lector, Asistent universitar.
B. NORMELE DIDACTICE VOR AVEA URMĂTORUL CONȚINUT
Norma didactică minimă( ore convenţionale/săptămână)*
Funcţie
Funcţie
fără calitatea de director proiect
director de proiect
cercetare (nu membru)

Funcţie
Profesor

11 ore/săptămană

9 ore/săptămână

13 ore/săptămană

11 ore/săptămână

15 ore/săptămană

13 ore/săptămână

15 ore/săptămană

13 ore/săptămână

Studii avansate
6 ore/zi cercetare
stiintifică

-

Cercetare stiintifică
6 ore/zi

-

Curs- minimum 4 ore
Conferenţiar
Curs -minimum 4 ore
Şef lucrări/lector
Curs- minimum 2 ore
Asistent
Lucrări practice
Doctorand cu frecvență
Anul I- semestrul I
Ingineria resurselor vegetale si animale, biotehnologii
Anul I - medicina veterinară
Doctorand cu frecvenţă
Anul I - semestrul II
Ingineria resurselor vegetale si animale, biotehnologii
Doctorand cu frecvenţă

Cercetare stiintifică
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Anii II si III
6 ore/zi
Ingineria resurselor vegetale si animale, biotehnologii
Anii II, III, IV- medicina veterinara
*Pentru functiile de conducere norma didactică poate fi diminuată cu 1 ora /săptămână.

C. ACTIVITĂŢI CARE SE NORMEAZĂ
ACTIVITĂŢI DE PREDARE= NORMA DIDACTICĂ DE BAZĂ

Licenţă– limba română
Curs (C): nr. ore fizice x 2 = ore convenţionale
Lucrări practice (L.P.), Seminarii (S), Practica, Garda : nr. ore fizice x 1 = ore convenţionale
Licenţă– programe de studii integral in limba engleză sau franceză
Curs (C): nr. ore fizice x 2,5 = ore convenţionale
Lucrări practice (L.P.), Seminarii (S), Practica, Garda : nr. ore fizice x 1,25 = ore convenţionale.
Fac exceptie de la aceasta prevedere orele de predare a limbii respective. LEN 1/2011, Art 287.8.
Master si doctorat = limba română
Curs (C): nr. ore fizice x 2,5 = ore convenţionale
Lucrări practice (L.P.), Seminarii (S): nr. ore fizice x 1,5 = ore convenţionale
Master si Doctorat – limbi străine
Curs (C): nr. ore fizice x 3,125 = ore convenţionale
Lucrări practice (L.P.), Seminarii (S): nr. ore fizice x 1,875 = ore convenţionale
Conducere doctorat anii 1,2,3,4
0,5 ore/doctorand la zi, cu buget sau taxa
PRACTICA
Stagii întregi de practică
6 ore/zi x 5 zile/săpt. x 3 săptămâni = 90 de ore/an şi an de studii
90 ore: 28 săptămâni = 3,2 ore/săptămână (media anuală)
6 ore/zi x 5 zile/săpt. x 4 săptămâni = 120 de ore/an şi an de studii
120 ore: 28 săptămâni = 4,3 ore/săptamană (media anuală)
Stagii parţiale de practică
Ex. 1 săptămană - media anuală = 1,06 ore
2 săptămani - media anuală = 2,12 ore
1 zi - media anuală = 0,21 ore
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ACTIVITĂTI CARE SE NORMEAZĂ LA RUBRICA “ALTE ACTIVITĂŢI”
1.

Lucrare de licenţă, dizertaţie

2.
3.
4.

Consultaţii
Indrumare cerc ştiinţific studenţesc
Consilii, Senat, Facultate/Universitate

5.
6.
7.
8.
9.

Examene
Lucrări control
Referate
Doctorat fără frecvenţă
Comisii cadre didactice, examene licenta, diploma, disertatii

10. Admitere (participare în comisii universitare, facultate )
11. Cercetare ştiinţifică
12. Pregatire activitate didactică individuală
13. Activităţi de servicii, consultanţă, expertiză, producţie în
laboratoare şi SDE
14. Decan de an
15. Autoevaluare

15 ore/proiect de diploma
lucrare licență
2 ore/săptamană
0,5 ore/sapt. - prof.,conf,sef lucr.
2 ore/Consiliu/Senat
max. 48 ore
20 minute/student
10 minute/lucrare
10 minute/lucrare
0,5 ore/doctorand
20 minute/candidat

P.D.

20 ore/membru in comisie

AD
CS
PAI

10 ore/săptamană
=280 ore maxim

C
CSS
CSF
E
L.C.
R
D
LD

ASP
24 de ore/an
20 de ore/an

D.A.
A

D. ALTE REGLEMENTĂRI
 Se normează 16 ore in posturile vacante.
 In facultăţi, la departamentele unde raportul profesor/conferenţiar/şef lucrari/asistent este
conform cu exigenţele ARACIS, situaţia financiară este sustenabilă si politica de resurse umane
permite, pot fi create posturi de conferenţiar şi profesor in condiţiile respectării criteriilor
minimale şi obligatorii (conform O.M.6560/20.12.2012).
 In cazul neocupării posturilor de profesor sau conferenţiar, acestea vor fi suplinite in regim de
plata cu ora la nivelul de şef de lucrări.
 La departamentele cu discipline la mai multe facultăți, statele de funcții se completează pe baza
notelor de comandă, avizate de conducerea universitătii (prorector didactic).
 Formaţiile de studii sunt constituite dintr-un număr de 20-25 de studenţi, pentru domeniul de
stiinte inginerești și 15 studenti pentru domeniul medical veterinar.
 La studiile masterale se normează o singură formatie de studenți.
 Cadrele didactice cu funcţie de şef de lucrari dr., conferenţiar sau profesor vor avea în normă,
conducerea a cel puţin 2 lucrări de finalizare a studiilor. Numărul maxim de lucrări de finalizare a
studiilor pe care îl poate conduce un cadru didactic este de 5(cinci), iar în cazuri deosebite acest
număr poate fi majorat prin hotărârea Consiliului Facultăţii.
 In statele de funcţii se includ activităţile didactice desfăşurate în cadrul masterelor bugetate, cu un
minimum de 20 studenţi per formaţie.
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 Practica se poate norma în posturile de şef lucrări cu max. 2,14 ore /2 săptămâni şi asistent max.
4,28 ore /4 săptamâni.
 Pentru granturile acordate de USAMV, nu se aplică diminuarea normei de predare a directorului
de grant.
 Practica nu se plăteste in regim de plata cu ora. Face excepţie practica efectuată pentru altă
facultate, precum si cea aferentă programelor de studii cu frecvenţă redusă si invătământ la
distantă. Practica se poate norma în posturi vacante dacă este alocată spre suplinire de către
doctoranzi.
 Activitățile didactice care excedează o normă didactică sunt remunerate in regim de plata cu ora
in cuantum de maximum 2 (două) norme/săptămână, la nivel de asistent/șef lucrări.Lucrările de
laborator și seminarii se normează numai in post de asistent, dacă sunt sustinute de doctoranzii cu
frecvență.
 Toate posturile vacante vor avea nominalizate persoanele care suplinesc activităţile didactice
prevăzute. Aceste persoane pot fi cadre didactice titulare din universitate, cadre didactice
asociate, doctoranzi, postdoctoranzi. Cadrele didactice titulare si cadrele didactice asociate care
suplinesc parti din posturile vacante vor fi retribuite in regim de plata cu ora.
 Disciplina de Educație Fizică este o disciplină complementară, care se normează pe 4 (patru)
semestre și care acordă calificativul Admis/Respins. Se acordă 4-5 credite pentru cele 4 (patru)
semestre.
 Pentru elaborarea Proiectului de Diploma sau a Lucrarii de Licență, se acordă 10 credite
transferabile din cele 30 ale semestrului .
 Cursurile identice care se predau la diferite programe de studiu din universitate se vor preda
impreuna, trunchi comun. Se recomandă organizarea de cursuri magister comune, interfacultati.
 Toate cadrele didactice asociate vor fi propuse de departamente si aprobate de Senat pe baza
dosarelor de cadru didactic asociat, conform Legii 1/2011, până la data de 15 septembrie a anului
in curs.
 Angajarea specialistilor cu valoare științifică si profesională recunoscută in domeniu, din tară sau
străinătate, in calitate de cadru didactic asociat invitat, se avizează de către Consiliul
Departamentului si se aprobă de către Consiliul de Administratie.
 Conform cu art. 301, al 3, Legea 1/2011, in cazul specialiștilor mentionati mai sus , nu li se cere
titlul de doctor.
E. REGLEMENTARI PRIVIND NORMAREA LA SCOALA DOCTORALĂ
 Activitatea desfăşurată de conducătorii de doctorat va fi normată in statele de functii a şcolii
doctorale.
 Doctoranzii cu frecvență trebuie să aibă norma de 6 ore pe zi. Aceasta este formată din activităti
didactice (4-6 ore/săptămână), practică, gardă, cercetare științifică și se normează in statele de
functii ale școlii doctorale.
 Toţi doctoranzii cu frecvenţă din anii 2, 3 şi 4 vor fi normaţi cu 4-6 ore de lucrări practice pe
săptămană, ore ce vor fi nominalizate în statele de funcţii in cadrul posturilor vacante, la facultati.
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 Conform Legii 1/2011, doctoranzii cu frecventa din anii 2,3,4, suplimentar faţa de cele 6 ore care
intră in obligatia de doctorand, pot să desfăşoare activităti didactice plătite in regim de plata cu
ora, in limita a 15 ore convenţionale pe săptămână.
 In cazul în care doctoranzilor nu li se poate asigura normarea orelor didactice (6 ore/zi), ele vor fi
înlocuite cu activitati de practică.
 Departamentele pot asigura normarea doctoranzilor si la alte discipline decât cele ale
conducătorului de doctorat, de comun acord cu coordonatorii de disciplină si cu conducătorul de
doctorat.
 Doctoranzii cu frecvență aflati in ultimul semestru al pregătirii doctorale, nu vor avea prevăzute
activităti didactice obligatorii.
 Doctoranzii fără frecvență nu sunt obligati să presteze activitati didactice insă pot indruma
activitatea de practică.
 Statele de funcții ale Scolilor Doctorale vor conţine posturile de predare in cadrul programului de
pregatire bazat pe studii universitare avansate, posturile de profesor conducator de doctorat
aferente anului I de studii doctorale, precum si posturile de indrumare a doctorandului.
 Orele de la ID si Scoala Doctorala nu se cumulează in limita celor 2 norme.

Aprobat in Consiliul de Administratie din data de 12 mai 2014

RECTOR
PROF.DR. DORU PAMFIL
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