REGULAMENT
pentru întocmirea
Statelor de funcţii ale personalului didactic
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Cap. II Formaţiile de studiu
Art. 9. Formaţiile de studiu se constituie potrivit prevederilor legale şi în funcţie de resursele
financiare ale facultăţii/departamentului. Formaţiile de studiu şi dimensionarea acestora se propun
de Consiliul Facultăţii, se avizează de Consiliul de Administraţie și se aprobă de Senatul ULBS.

1

Cap. I. Aspecte generale
Art. 1. Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc pentru întreaga perioadă a anului
universitar și sunt elaborate de directorul de departament. Acestea sunt elaborate în format
electronic și în format tipărit.
Art. 2. Statele de funcţii ale personalului didactic se avizează în Consiliul Facultăţii şi apoi se
supun avizului Consiliului de Administrație, în baza căruia vor fi înaintate spre aprobare Senatului
ULBS.
Art. 3. Statele de func
ții se semnează de Rector, Decan, Director de Departament, Directo r
General Administrativ. Toate semnăturile trebuie să apară pe fiecare pagină a statului de funcţii,
iar paginile se numeroteazăși nu se co mpletează faţă-verso. În Statele de funcții nu sunt admise
corecturi.
Art. 4. În Statele de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, toate posturile didactice ale
departamentului, indiferent dacă posturile sunt ocupate sau vacante, specificându-se pentru fiecare
post funcţia didactică corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale repartizate pe
ore de curs, seminar (lucrări practice sau proiecte) şi activităţi echivalente acestora, la disciplinele
din planul de învăţământ ce aparţin departamentului. După posturile didactice se adaugă şi
posturile de cercetare (acolo unde este cazul). Aceste state de funcții poartă denumirea de State de
funcții (StF).
Art. 5. Posturile didactice rezervate temporar, vacante temporar sau vacante vor fi acoperite cu
prioritate de personal titular din ULBS, iar unde nu este posibil cu personal didactic asociat extern,
ce are competențe în domeniul postului didactic vacant, dovedite pe baza evaluării dosarului
științific și profesional al candidatului. Pentru posturile rezervate temporar, vacante temporar sau
vacante se realizează un extras, denumit Statul de funcții – Plata cu ora (StF – PO), ce conține
date referitoare la numele și prenumele cadrului didactic asociat și fracțiunile de post sau postu rile
didactice deservite.
Art. 6. În vederea selectării pe bază de concurs a personalului didactic asociat extern se va depune
până la data de 05 septembrie a fiecărui an, la directorul de departament, un dosar profesionalştiinţific (copii acte de studii, CV, lista de lucrări) spre evaluare, în vederea cuantificării (pe baza
de punctaj) a pregătirii în domeniul postului și pentru aprobre în Senat.
Art. 7. Posturile didactice remunerate în sistem de plată cu ora vor avea un tarif orar dimensionat
la nivelul gradului didactic al angajatului în funcție de nivelul resurselor financiare cu această
destinație prevăzute în BVC al facultății. Posturile vacante ocupate de personal asociat extern vor
fi remunerate în regim de plata cu ora conform dispozițiilor art. 288 din LEN nr. 1.
Art. 8 . Normele de cercetare se susţin financiar din contracte de cercetare sau din alte surse legal
constituite.

Art. 10. Directorii de departament și decanii vor dimen siona formaţiunile de studiu la minimum
20-30 studenţi/grupă pentru seminar. Numărul de studen
ți din cadrul unei grupe de seminar
trebuie să fie dimensionat în func
ție de eficiența economică și de calitatea actului didactic,
nedepășind normativele ARACIS. Semigrupele pentru activități aplicative (laboratoare, ateliere),
precum și grupele din domeniul experimental, medical sau artistic vor fi dimensionate conform
normativelor ARACIS.
Art. 11. Grupele de studiu pentru programele de master şi studii postuniversitare vor funcționa cu
minimum 20 studenţi.
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Art. 12. Norma universitară este compusă din norma didactică, norma de cercetare
și activități
suport, iar numărul total de ore aferent tuturor celor trei tipuri de activită
ți într -un an universitar
este de minim 1600 de ore convenționale (cerința legală de constituire a unei norme universitare –
40 ore/săptămână x 40 de săptămâni). Norma de cercetareși activitățile suport sun t cuprinse în
statul de funcțiuni la coloana 18. La dispoziția directorului de departament vor fi alocate un număr
de 200 ore/an pentru eventuale activități diverse și neprevăzute la data elaborării statului de funcții
(vezi codificare lit. S).
Art. 13. Norma univeristară prevăzută într-un post din Statele de funcţii poate cuprinde
următoarele activități:
I. norma didactică
a) activităţi de predare ;
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumări lucrări de an;
II. norma de cercetare – cf. anexa 3
III. activități suport
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă ;
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat ;
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de
învăţământ;
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul
sistemului de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
Art. 14.
1) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionaleși se
stabileşte conform planului de învăţământ, calculându-se ca normă medie săptămânală, indiferent
de perioada semestrului universitar în care este normată. Norma medie săptămânală se stabileşte
prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de
săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare, de seminar,
lucrări practice și de laborator din întregul an universitar.
2) In învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de predare reprezintă două ore
convenţionale, iar ora de seminar, lucrări practice și de laborator reprezintă o oră convențională.
3) In învăţământul universitar de master, doctorat, postdoctorat și postuniversitar ora de activităţi
de predare reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de activităţi de seminar, lucrări practice şi de
laborator reprezintă 1,5 ore convenţionale.
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Cap. III. Norma didactică, de cercetare și activități suport (norma universitară)
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Art. 16.
1) Prin excepţie, norma didactică minimă săptămânală pentru personalului didactic, care, datorită
specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majorează cu două ore
convenţionale de activități de seminar, laborator și de lucrări practice.
2) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână.
3) Norma didactică prevăzută reprezintă limita minimă privind normarea activităţii didactice
prevăzută la art. 15. Senatul, în baza autonomiei universitare, poate mări norma didactică
săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita
maximă prevăzută, respectiv 16 ore convenţionale.
4) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform prevederilor
prezente, diferenţele până la norma didactică minimă aprobată de Senatul ULBS se completează
cu activităţi de cercetare ştiinţifică, cu acordul consiliului facultăţii, la propunerea directorului de
departament, respectiv cu acordul consiliului şcolii doctorale. Diminuarea normei didactice este de
cel mult ½ din norma aprobată de Senat, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore
convenţionale. Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin
concurs.
5) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor
prezente, pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare ştiinţifică,
menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. În această perioadă,
cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior.
Art. 17. Personalul didactic care exercită o funcţie de conducere în ULBS sau MECTS poate
beneficia de reducere a normei didactice de maxim 30 %, cu aprobarea Senatului.
Art. 18. Norma de cercetare este de minim 350 de ore convenț ionale pentru funcția didactică de
profesor universitar, de minim 300 de ore conven
ționale pentru funcția didactică de conferențiar
universitar, de minim 250 ore conven
ționale pentru funcția didactică de lector universitar/șef
lucrări și de minim 200 de ore convenționale pe an universitar pentru funcția didactică de asistent
universitar și cuprinde activitățile prevăzute în anexa 2 a prezentului Regulament.
Art. 19.
1) La ciclul de învățământ de licență și de master a ctivităţile prevăzute la art. 13 lit. c)-d) și f)-j)
sunt considerate alte activită
ți . Ele se vor menţiona în Statele de funcţii în coloana 18,
evidenţiindu-se numărul de ore convenționale pe fiecare activitate. Practica de specialitate se va
norma la ,,alte activităţi”, cu excepţia practicii pedagogice, ce se va cuprinde în norma didactică.
2) Activităţile prevăzute la art.13 lit. c÷j se normează astfel:
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4) In cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă, master,
master, doctort, postdoctorat și postuniversitar activităţile de predare, seminar, lucrări practiceși
de laborator pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepţie de la
această prevedere orele de predare efectivă a limbii respective.
Art. 15. Norma didactică săptămânală minimă, calculată în ore convenţionale, se stabileşte după
cum urmează:
a) - profesor universitar: 7 ore, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale activită
ți de
predare;
b) - conferenţiar universitar: 8 ore, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale activită
ți de
predare;
c) - lector universitar/şef de lucrări: 10 ore, dintre care cel puţin 2 ore convenţionale
activități de predare;
d) - asistent universitar: 11 ore, cuprinzând activităţi de seminar, laborator, lucrări practice.

- îndrumarea lucrărilor de licenţă 10 ore convenţionale/lucrare;
- îndrumarea lucrărilor de master 8 ore convenţionale/lucrare;
- îndrumarea elaborării tezei de doctorat 0,5 ore convenţionale/săptămână timp de trei ani
pentru fiecare doctorand, nu mai mult de 8 doctoranzi în stagiu;
- alte activităţi didactice şi practica pedagogică se normează în medie 3 ore pe săptămână și
nu mai mult de 84 de ore anual. Practică de specialitate are alocat un cuantum de 90 de ore pe an.
- activităţile didactico-artistice sau sportive se normează astfel:
• 1 oră x 28 de săptămâni = 28 de ore (activități sportive, îndrumare formațiuni
artistice, organizare gale și expoziții)
- activităţile de evaluare se referă la participarea la comisii pentru examenul de licenţă şi
disertaţie, la examenul de admitere în universitate, la comisiile de admitere la doctorat, la
examenele din cursul anului universitar. Normarea acestor activităţi se realizează cu 3 lucrări
(candidaţi)/oră.
- Tutoratul, consultaţiile, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în
cadrul sistemului de credite transferabile se normează astfel:
• tutoratul: 2 ore/săptămână pentru o grupă de 20 de studenți x 28 de săptămâni =
56 ore pe an
• consultațiile, îndrumarea cercurilor științifice și a studenților 2 ore/săptămână x 28
săptămâni = 56 ore pe an
- Participarea la consilii de facultate, la senatele universitare şi la comisiile de specialitate
ale senatului se normează după cum urmează:
• CF - 1 şedinţe/lună x 2 ore/şedinţă x 10 luni = 20 ore pe an
• CD - 1 şedinţe/lună x 2 ore/şedinţă x 10 luni = 20 ore pe an
• Senat – 30 ore
• Comisii ale Senatului – 40 ore
• Secretar Senat - 80 ore
- Pregătirea didactică a cursului, seminarului și lucrărilor practice se normează conform
cuantumului de ore convenționale aferent funcției de bază.
3) Posturile vacante, vacante temporar
și rezervate, remunerate în regim de plata cu ora, vor
conține în componența lor doar activități de predare, de seminar, laborator, activități practice, de
evaluare și de îndrumare. Aceste activități vor fi remunerate în baza declarației de plata cu ora
întocmită de către cadrele didactice după prestarea acestor activități.
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Art. 20. Codificarea activităților suport din cadrul coloanei 18 ”alte activități” este următoarea
(vezi anexa 3):
A – îndrumarea, coordonarea proiectelor, lucrărilor de licență/diplomă și a disertațiilor
B – participare la comisia de licență/diplomă și/sau disertație, examene de licență
C – participare în comisia de admitere la nivel de facultate (îndrumare, supraveghere, verificare)
D – participare la comisia centrală de admitere
E – verificarea referatelor, proiectelor de laborator, examene de parcurs
F – participarea la examene de semestru și/sau de an
G – membru în Consiliul Facultății, consiliul Departamentului
H – membru în Senatul ULBS, secretarul Senatului
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4) Norma didactică trebuie să respecte prevederile legale în vigoareși Regulamentul ULBS de
ocupare a posturilor didactice. Ora fizică pentru activitățile prevăzute la p ct. c-j reprezintă o oră
convențională.

I – participarea în comisii de analiză, evaluare și/sau în comisii de realizare a dosarelor de evaluare
a specializărilor, respectiv coordonator program
J – participare în alte comisii sau activită
ți universitare prin decizia Decanului, Rectorului sau a
Senatului ULBS)
K – consultații pentru studenți
L – tutorat
M – îndrumare cercuri științifice studențești
N – îndrumare activități artistice și sportive
O – practica de specialitate
P – cercetare
R - Pregătirea didactică a cursului, seminarului și lucrărilor practice
S – alte activități suport
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Cap. V. Statul de funcții al școlii doctorale
Art. 23. Toate activitățile privind organizarea și desfășurarea programelor universitare de doctorat
și de masterat de cercetare derulate de
Școlile doctorale fac parte din Statul de funcții al școlii
doctorale și fac obiectul normării în Statul de funcții al școlii doctorale.
Art. 24.
(1) Statul de funcţii se întocmeşte la nivelul şcolilor doctorale, prin consultarea membrilor
acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul şcolii
doctorale. Baza normării activităţilor didactice şi de cercetare o constituie planul de învăţământ
care cuprinde programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul individual
de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.
(2) Statele de funcţii ale şcolii doctorale sunt elaborate de directorul şcolii doctorale, sunt
avizate de consiliul şcolii doctorale şi aprobate de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Ca anexă la statul de funcţii se ataşează Contractul de studii universitare de doctorat.
(3) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face prin
concurs organizat la nivelul şcolii doctorale, potrivit legii.
(4) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a
postului, avizată de directorul conducătorul şcolii doctorale şi aprobată de rector, constituind
anexă la contractul individual de muncă.
(5) În şcoli doctorale poate funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare cu
contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. Personalul de cercetare din
învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa individuală a postului de către
şcolile doctorale.
(6) Studenţii-doctoranzi sunt asimilaţi în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu ca
asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. Cele 5 ore convenţionale
didactice pe săptămână (seminar, laborator şi/sau practică) pe care le poate susţine un student-
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Cap. IV. Posturi scoase la concurs
Art.21. Posturile, a căror scoatere la concurs se doreşte a fi făcută fie în semestrul I, fie în
semestrul II al anului universitar, trebuie să apară în statul de funcţii pentru anul respectiv cu
menţiunea că vor fi scoase la concurs
și se vor genera extrase cu denumirea Stat de funcți i –
Concurs (StF-Co).
Art. 22. În vederea scoaterii la concurs a posturilor didactice nu se permite transformarea postului
de titular în post de concurs.
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Cap. VI. Statul de funcții pentru ciclul de învățământ postuniversitar
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doctorand se normează în statul de funcţii al departamentului de care aparţin activităţile
didactice respective.
(7) Şcoala doctorală dispune de un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Studenţiidoctoranzi admişi în anul universitar 2011-2012 vor beneficia de granturi doctorale conform Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Normarea şi structura posturilor din statul de funcţii se vor face cu
încadrarea strictă în bugetul alocat Şcolii doctorale şi este de competenţa consiliului şcolii doctorale.
(8) În statul de funcţii al şcolii doctorale un cadru didactic poate să aibă una din
următoarele variante:
a). o normă de bază la doctorat; în acest caz orele de licenţă şi master sunt la plata cu ora;
b). orele de licenţă şi master constituie norma de bază, iar a doua normă completă sau
parţială, suplimentară, plătită în regim de plata cu ora, este la doctorat.
(9) În situaţia în care prevederile alin. (1) nu se pot aplica, pe baza unei note de comandă a
şcolii doctorale, orele de la şcoala doctorală sunt trecute în completarea normei de bază de la licenţă
şi de la master cu transferul corespunzător al fondurilor pentru finanţarea salariului cadrului
didactic. Această decizie aparţine strict consiliului şcolii doctorale.
(10) Normarea şi structura posturilor din statul de funcţii se vor face cu încadrarea strictă în
bugetul alocat şcolii doctorale şi este de competenţa consiliului şcolii doctorale.
(11) În posturile didactice din Statele de funcţii ale Şcolii doctorale se normează, în afara
activităţilor menţionate la alin. (1) şi îndrumarea studenţilor-doctoranzi potrivit legii, evaluarea şi
susţinerea referatelor înscrise în Contract, susţinerea examenelor şi altor probe de verificare,
susţinerea tezei de doctorat. De asemenea, în statul de funcţii al şcolii doctorale sunt prevăzute şi
cursuri şi seminarii pentru dezvoltarea competenţelor transversale (competenţe de comunicare,
manageriale, antreprenoriale etc.). Aceste cursuri şi seminarii se pot organiza şi la nivelul ISUD,
pentru facilitarea comunicării interdisciplinare şi sunt prevăzute în norme distincte.
(12) Normarea acestor activităţi, precizate la alin. 11, se face după cum urmează:
a. conducătorului de doctorat i se alocă 0.5 ore convenţionale pentru fiecare doctorand;
b. ora de activităţi de curs reprezintă 2.5 ore convenţionale iar ora de laborator, proiect sau
seminar 1.5 ore convenţionale;
c. membrilor din comisia de îndrumare li se alocă 7 ore convenţionale într-un an
universitar, pentru fiecare doctorand îndrumat.
d. președintelui comisiei de susținere publică a tezei de doctorat i se aloca 6 ore per
ședință, iar referenților științifici li se aloca 10 ore convenționale.
Art. 25.
(1) Universitatea încheie cu studentul-doctorand un contract de studii de doctorat şi
opţional, un act adiţional la contractul de studii doctorale, pentru cei ce vor susţine activităţi
didactice fără plată, în limita a 5 ore convenţionale pe săptămână.
(2) Contractul de studii universitare de doctorat nu constituie contract individual de
muncă.
(3) Pentru activităţi didactice şi/sau de cercetare care depăşesc 5 ore convenţionale pe
săptămână universitatea încheie cu doctorandul un contract individual de muncă pe durată
determinată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu
respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate. Aceste
activităţi didactice se normează corespunzător în statul de funcţii al departamentului în care se
regăsesc acele activităţi didactice şi / sau de cercetare.

Art.26. Activitățile privind organizarea și desfășurarea cursurilor de dezvoltare și formare
profesională continuă vor fi nomrate într-un stat de funcții distinct, elaborat de către departamentul
organizator în baza prevederilor prezentului regulament.

Cap. VII. Depunerea Statelor de Funcții
Art. 27. Termenul de depunere a Statelor de Funcţii la Registratura ULBS este de 25 septembrie.
Art. 28. Statele de funcţii vor fi evaluate până la 28 septembrie de către Rector, Prorectorul cu
Probleme Academice și DGA.
Cap. VIII. Dispoziții finale
Art. 29. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Metodologia privind
întocmirea Statelor de funcţii ale personalului didactic emisă de Cabinetul Prorectorului cu
Probleme de Învățământ la data de 22 iulie 2011.
Art. 30. Documente necesare aprobării statelor de funcţii:
- formaţiile de studiu pentru toate programele de studii;
- lista cursurilor (disciplinelor) care se desfăşoară în comun pentru mai multe specializări
şi numărul de studenţi participanţi la fiecare curs;
- propunerea Consiliului Facultății privind nivelul normei didactice săptămânale minime;
- statele de funcţii semnate de directorul departamentului şi de decanul facultăţii;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al facultăţii.

7

din data ……………. .
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Prezentul Regulament a fost aprobat ședința
în
de Senat a ULBS

Anexa 1
FIŞA POSTULUI
ANEXĂ
la
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Încheiat şi înregistrat sub nr. ………. /………………
1. Denumirea
postului și
poziția
în COR

Profesor Universitar
Conferențiar Universitar
Lector universitar / Șef de lucrări
Asistent Universitar

2. Facultatea /
Departamentul

Teologie
Drept
Litere și Arte
Inginerie
Socio-Umane
Științe
Medicină
ȘAIAPM
Științe Economice

3. Cerințele
postului

studii superioare ramura de știință corespunzătoare postului sau într-o ramură
înrudită;
titlul științific de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului sau
într-o ramură înrudită;
doctorand în ramura de știință corespunzătoare postului sau într-o
ramură înrudită;
vechime în învățământul superior de ___ ani;
cursuri postuniversitare;
masterat;
certificat de competență lingvistică;
cunoștințe de operare pe calculator;
cunoștințe psiho-pedagogice dobândite în cadrul unui modul de pregătire a
personalului didactic

/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
/ ____________________________________
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predarea cursurilor și coordonarea lucrărilor practice (după caz);
derularea activităților de cercetare;
pregătirea, publicarea și susținerea lucrărilor științifice;
publicarea de cursuri universitare și cărți de specialitate;
participarea la consilii și comisii în interesul ULBS.
(detaliat conform statului de funcții)
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4. Obiectivele
postului:

•
•
•
•
•

Cod COR: 231005
Cod COR: 231002
Cod COR: 231003
Cod COR: 231001

5. Ocupantul
postului

6. Relații

7. Unelte /
instrumente
de lucru
8. Mijloacele
încredinţate
postului

1. ierarhice
- este subordonat Directorului de Departament
2. conducere
- dacă este cazul (centre de cercetare, servicii suport nedidactice etc. la
nivelul Facultății sau Universității)
3. coordonare
- după caz (comisii, comitete, la nivelul Facultății sau Universității)
4. de colaborare
- cu colegii din Departament, Facultate, Universitate
- cu mediul extern al ULBS
Metode și tehnici specifice învățământului superior.
Tehnică IT, echipamente și aparatură din dotarea sălilor de curs / seminar /
laboratoarelor.
Instrumente specifice activității didactice și muncii de birou (dacă este cazul): PC,
imprimantă, scanner, copiator, fax, telefon fix şi mobil etc..
activități didactice de predare;
activități de seminar, proiecte de an, lucrări practice și de laborator;
îndrumare de proiecte, de lucrări de licen
ța și de absolvire, de prac
tică
pedagogică, productivă și de cercetare științifică;
• conducere de doctorat (dacă este cazul);
• participarea în cadrul comisiilor de îndrumare doctorate (dacă este cazul);
• conducere de dizertații;
• conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;
• activități de evaluare;
• consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești;
• pregătirea sesiunilor științifice;
Programul de lucru este în conformitate cu statul de func ții (extras stat de
funcții)
Locul de muncă este format din sălile de curs, sălile de seminar,
laboratoarele din cadrul Facultă
ții / Universității sau alte spații dedicate
activității de învățământ și cercetare.
Predarea este activitatea care solicită rezistența deoseb ită fizică și psihică și
un efort vocal intens, de aceea, în timp la cadrele didactice universitare pot să
apară afecțiuni neuropsihice și ale aparatului fonator.
Salarizarea se face conform legislației în vigoare și a hotărârilor Senatului
ULBS.

10. Program
de lucru
11. Mediul de
activitate
12. Situații
de risc
13. Salarizarea

Page

9. Atribuții și
responsabilități

9

•
•
•

Activități
fizice:

14. Cerințe
pentru
exercitare

Deprinderi
transferabile

•
•
•
•
•
•
•

Aptitudini
deosebite
solicitate

•
•
•
•
•
•
•

•
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Cerințe
psihice

sănătate fizică și psihică;
acuitate auditivă, vizuală normale;
integritate anatomo-funcțională a aparatului fonator;
rezistenţă la oboseală şi solicitări intelectuale;
asumare a responsabilităților;
echilibrat, tolerant,empatici;
atenție concentrată și distributivă;
aptitudine de a lucra cu oamenii;
inteligenţă de nivelul superior;
rezistență la stres și la sarcini repetitive;
capacitate de relaţionare interumană;
adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
vorbire;
ascultare;
vedere normală;
lucrul în poziţie şezândă pentru perioade îndelungate;
diferenţiere a culorilor;
folosire a mâinilor;
comutare şi concentrare a privirii.
formare și de instruire a altora;
pregătire de materiale si rapoarte;
colectare, analizare, evaluare, clasificare, prelucrare,
interpretare și transmitere informații.
planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
abilităţi de comunicare, mediere şi negociere;
planificare şi acţiune strategică;
rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor;
excelentă comunicare orală şi scrisă;
lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru
al acesteia;
foarte bună capacitate de relaţionare cu superiorii şi
colegii;
foarte bune abilităţi de gestionare a resurselor umane;
capacitate de consiliere şi îndrumare;
gestionarea eficientă a resurselor alocate;
abilitatea de a lucra sistematic;
precizie;
inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de
analiză şi sinteză);
capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta
şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin
furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
corectitudine,
tenacitate,
seriozitate,
atitudine
principială în relaţiile cu oamenii.
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Cerințe
medicale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15. Competențe
generale și
speciale
solicitate
•

•

•

•
•
•

•

11

•

cunoașterea conținuturilor științifice ale disciplinei și a celor de
metodică;
capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea
strategiilor didactice la conținuturi;
capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularitățile de
vârsta ale colectivului de studenți;
capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ si eficient;
comunicarea eficienta cu partenerii in activitatea educațională
capacitatea de autoevaluare si de integrare a feed-back-ului în proiecția
personală a dezvoltării profesionale și a carierei;
aprofundarea, dezvoltarea și selecția conținuturilor științifice în raport
cu standardele curriculare de performanță;
capacitatea de evaluare a eficien
ței didactice a diferitelor strategii și
tipuri de demersuri didactice;
capacitatea de modelare a demersurilor didactice
și creativitatea
didactică;
capacitatea de proiectareși de realizare a dezvoltărilor curriculare
intradisciplinare și interdisciplinare;
comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educațională;
preocuparea pentru adecvarea procesului de instruire la nevoile fiecărui
student:
o capacitatea de a identifica nevoile/domeniile de dezvoltare ale
fiecărui student, de a identifica ritmul dezvoltării (a accepta că
dezvoltarea se produce în ritmuri diferite la momente diferite);
o capacitatea de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi
materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale
studentului, de a încuraja spiritul de iniţiativa şi capacitatea de
studiu independent ale studenților;
maximizarea potenţialului fiecărui student ;capacitatea de a diagnostica
nevoile fiecărui student, în termenii unor caracteristici fizice, cognitive,
afective, socio-economice sau culturale;
evaluarea holistică a performanţelor: capacitatea de a adapta modul de
evaluare la dezvoltarea globală a studentului şi de a utiliza informaţiile
evaluative pentru a proiecta activităţi de predare-învăţare; dezvoltarea
capacităţii de autoevaluare la studenți; elaborarea unor instrumente de
evaluare; interpretarea rezultatelor evaluării pentru adoptarea de decizii
şi ameliorarea activităţii; utilizarea adecvată a metodelor alternative de
evaluare;
adaptarea la schimbare: capacitatea de a identifica schimbările din
societate şi natura lor (direcţii, tendinţe, calitate), a evalua
acţiunile/practicile studenților şi a sugera şi implementa modificările
necesare;
abordarea problemelor din perspectiva studentului;
respectarea drepturilor studen
ților şi manifestarea unei atitudini de
sensibilitate faţă de nevoile şi interesele lor;
soluţionarea problemelor şi a situaţiilor ambigue, complexe, din grupa
sau din facultate; capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe studenți, ca
membri activi ai comunităţii locale, naţionale şi globale;
capacitatea de a integra propriile sale priorităţi într-un cadru comun de
probleme şi valori, precum şi de a acţiona pe baza deciziilor studenților;
capacitatea de a-şi recunoaşte greşelile în faţa unui grup şi de a
valorifica din punct de vedere educativ consecinţele acestora;

Page

•
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16. Aspecte
legate de
SSM și SU

(1) Conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 lucrătorii
au următoarele obligaţii:
- Art. 22. Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile
sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
- Art. 23. (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor
prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele
periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de
producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie
acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la
locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturilor,
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor
desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor
de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă
şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau
cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se
asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure
şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său
de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare ale acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi
participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le
desfăşoară.

17. Sfera
de relații

Gradul de solicitare din partea unităţii
- respectă legisla
ției spe cifice, a Cartei Universită
ții și a
Regulamentului Intern;
- participarea laședințele consiliilor și comisiilor pe care le
coordonează sau/și la care este invitat;
- cunoaște fluxul deciziilor, al informațiilor și circuitul documentelor la
nivel instituțional;
- respectă cerințele privind asigurarea calității și controlul managerial
intern și elaborează dacă este cazul, documente specifice.
- participă la instructajele periodice privind SSM și SU;
- efectuează controalele medicale periodice.
Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu
- utilizează în mod eficient resurselor puse la dispoziţie;
- răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea
Departamentului / Facultății / Universității (după caz);
- aduce la cunoştinţa Directorului de Departament orice
disfuncţionalităţi apărute în activitatea curentă;
Comportamentul şi conduita
- comportamentul şi conduita adecvată unei instituţii de învăţământ
superior;
- respectă normele de SSM.
- are în permanență un comportament civilizat în relaţiile cu superiorii,
subalternii şi colegii de muncă prin autocontrol, răbdareși decență în
relaționarea cu colegii;

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta
Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus.
Am primit un exemplar din Fişa postului pentru postul de ________________________________.
Director Departament,
___________________________

Angajat,
_________________________

________________________________________
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Rector,
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA
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Angajator
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
prin reprezentant legal,

Anexa 2.
Indicatorii privind cercetarea
Tabelul 2.2. Indicatori de ponderare (conform OM 5212) si echivalentul in numar ore de cercetare.
Panel CNATDCU

Denumire indicator
Articol in revista cu SRI
Publicatii ISI cu FI
Publicatii ISI fara FI
ISI Proceedings
Publicaţii BDI (CNCS B
pentru P5)

P1 - Matematica si
stiinte ale naturii

Valoare

P2 - Stiinte ingineresti

P3 - Stiinte bio medicale

P4 - Stiinte sociale

Nr.
Nr.
Nr.
Nr. Ore Valoare
Nr. Ore Valoare
Ore
Valoare
Ore
Valoare Ore
1
1000
1
1000
1 1000
1
1000
1
1000

0,3

300

0,3

300

0,3

300

0,3

300

0,3

300

0,15

150

0,15

150

0,15

150

0,15

150

0,15

150

0,07

70

0,07

70

0,07

70

0,07

70

0,07

70

0,06

60

0,06

60

0,06

60

0,06

60

0,06

60

1

1000

Publicatii AH
Cărți publicate la edituri
internaționale
Capitole cărţi ed.
internaţionale

P5 - Arte si stiinte
umaniste

2

2000

2

2000

2

2000

2

2000

2

2000

0,4

400

0,4

400

0,4

400

0,4

400

0,4

400

Descriptori

Se accepta fractiuni. Articol ful
numarul de ore la numarul de
Articol full text, se imparte num
de ore la numarul de autori
Articol full text, se imparte num
de ore la numarul de autori
Articol full text, se imparte num
de ore la numarul de autori

Articol full text, se imparte num
de ore la numarul de autori
Articol full text, se imparte num
de ore la numarul de autori

Scrisa in limba de circulatie
internationala, se imparte la nr

Scrise in limba de circulatie int
se imparte la numarul de auto

Cărți publicate la edituri
Nationale (CNCS B pentru
P5)

0,3

Capitole cărţi ed.
Nationale
Brevete OSIM (propuneri
inregistrate)

0,06

60

0,06

60

0,06

60

0,5

500

0,5

500

0,5

500

5

5000

5

5000

5

5000

15

15000

15

15000

0,02

20

0,02

20

Brevete internaționale
Brevete triadice
Inovatii

300

0,3

300

0,3

300

0,3

0,06

300

60

0,3

300

0,06

60

15 15000
0,02

20

Evenimente nationale
Evenimente internationale

0,02

20

0,25

250

0,1

100

0,25

250

1

1000

Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la
numarul de autori
Se imparte la numarul
de organizatori
Se imparte la numarul
de organizatori

Tabelul 2.3. Indicatori suplimentari, ponderi si echivalent in ore; se recomanda ca acestia sa fie preluati din reglementarile in vigoare
privind promovarea pe posturi didactice. Dimensionarea in numar de ore se va face avand in vedere valorile din tabelul 2.2. Se pot
propune si alti indicatori, insa cu o justificare foarte serioasa
Editor sef / Editor asociat
revista internationala,
indexata in minim 2 BDI
Membru in comitetele
stiintifice ale revistelor /
conf.

1

100

1

100

1

100

1

100

0,05/0,25

50/25

0,05/0,025

50/25

0,05/0,025

50/25

0,05/0,025

50/0,025

1
0,05/0,025

100
50/25

Se imparte punctajul in functie
contributia editorilor
Reviste publicate in
strainatate

Internationale/nationale

Organizare conferinte
internationale (minim 25%
participanti straini) organizator principal 0,2;
membru 0,05

0,2

Organizare conferinte
nationale - organizator
principal 0,1; membru
0,02

0,1

Aplicatii la competitii de
cercetare nationale

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

Aplicatii la competitii de
cercetare internationale
(Programe ale UE, alte
compet. internationale)

0,5

500

0,5

500

0,5

500

0,5

500

0,5

500

200

0,2

200

0,2

200

0,2

200

0,2

200
Conform CfP

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100
Conform CfP

Articol in revista ERIH A

0,5

500

Articol in revista ERIH B

0,3

300

Carte editata la editura
internationala
Carte editata la editura
nationala
Participare la conferinte
internationale

Competitii PN2, mimin 75% din
punctaj

Competitii programe europene (de ex
mimin 75% din punctaj
Articol full text, se imparte numarul d
numarul de autori
Articol full text, se imparte numarul d
numarul de autori

0,4

400

0,4

400

0,4

400

0,3

300

0,4

400

Se imparte la numarul de
autori

0,05

50

0,05

50

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Se imparte la numarul de
autori

0,02

20

0,02

20

0,02

20

0,02

20

0,02

20

Conform programului
conferintei

Profesor / cercetator
invitat la institutii din
strainatate

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

Conform invitatiei /
atestatului

Anexa 3
Codificarea activităților din coloana 18

DETALIERE
Îndrumarea,
coordonarea
proiectelor,
lucrărilor
de
licență/diplomă și a disertațiilor
Pentru posturile vacante îndrumarea se normează după șiacelea
criterii și se face retribuția la sfârșitul anului universitar în regim de
plata cu ora.
Participare la comisia de ță/diplomă
licen
și/sau disertație,
examene de licență
Participare în comisia de admitere la nivel de facultate
(îndrumare, supraveghere, verificare)
Secretarul comisiei de admitere
Participare la comisia centrală de admitere

CALCUL ORE
Licență = 10 –
ore / lucrare
Master = 8 ore /
lucrare

3 studenți / oră

K
L
M
N
O
P
R

Verificarea referatelor, proiectelor de laborator, examene de
parcurs
Participarea la examene de semestru și/sau de an
Membru în Consiliul Facultății,
Consiliu Departamentului
Membru în Senatul ULBS,
Secretar Senat
Membru în comisii ale Senatului
Participarea în comisii de analiză și/sau în comisii de realizare a
dosarelor de evaluare a specializărilor
Coordonator program
Participare în alte comisii sau activități universitare prin decizia
Decanului, Rectorului sau a Senatului ULBS
Comisii în interesul învățământului și cercetării
Consultații pentru studenți
Tutorat
Îndrumare cercuri științifice studențești
Îndrumare activități artistice și sportive
Practica de specialitate – nivel licență
Cercetare
Pregătirea didactică a cursului, seminarului și lucrărilor practice

S

Alte activități suport

C

D
E
F
G
H

I

J

3 studenți/oră
20 ore / an
80 ore
20 ore / an

3 studenți / oră
20 ore / an
20 ore/an
30 ore / an,
80 ore/an
40 ore/an
8 ore/titular/an
100 ore / an
10 ore /an
40 ore/an
56 ore / an
56 ore / an
56 ore / an
28 ore / an
90 ore / an
Vezi aneza 2
Volum de ore
echivalent
cuatumului de ore
convenționale
aferent func
ției
de bază
200 ore anual
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