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Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor
universitare, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi completările
ulterioare şi Metodologiei de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior, programelor/domeniilor
de studii universitare de către ARACIS.
Art.1. (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual,
prin stabilirea de norme universitare şi nu se pot modifica în timpul anului
universitar.
(2) Întocmirea statelor de funcţii pentru anul universitar 2014 -2015 va
respecta următoarele principii fundamentale:
- principiul legalităţii;
- principiul acoperirii financiare a statului de funcţii;
- principiul de performanţă academică.
(3) Statele de funcţii se avizează de Consiliul Facultăţii sau, după caz de Consiliul
Şcolii Doctorale şi se aprobă de Senatul Universităţii.
Art.2. În statele de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de
cercetare ocupate sau vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare
corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale repartizate pe
activităţi de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare proiecte,
îndrumare a studenţilor şi a studenţilor-doctoranzi, practică de specialitate, de
cercetare şi activităţi echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.
Art.3. Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolii doctorale, ca
urmare a repartizării sarcinilor didactice aferente anului universitar 2014-2015, de
cătreconsiliile facultăţilor. Statele de funcţii vor cuprinde activităţi didactice,
activităţi de cercetare şi de creaţie universitară,precum şi alte activităţi, în
concordanţă cu fişa individuală a postului.
Întocmirea statelor de funcţii fără respectarea prevederilor legale în vigoare, atrage
după sine, răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Art.4. Prin aprobarea statelor de funcţii se angajează cheltuieli şi obligaţii de plată; prin
urmare, cheltuielile salariale care rezultă din statele de funcţii trebuie să se
încadreze în cota de venituri aferentă salariilor pentru fiecare facultate.
Art.5. Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: planurile de
învăţământ, formaţiunile de studiu, normele didactice şi de cercetare, respectarea
standardelor de calitate, încadrarea cheltuielilor efectuate cu salariile personalului
didactic şi personalului didactic auxiliar în veniturile aferente activităţii de
învăţământ (finanţarea bugetară, finanţarea din taxe de studiu, finanţarea din
contracte de cercetare, precum şi alte surse).
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Art.6. Statele de funcţii includ activităţile didactice de la învăţământul universitar de
licenţă şi de la învăţământul universitar de master, forma de învăţământ zi.
Pentru activităţile didactice de la învăţământul universitar de licenţă, forma de
învăţământ ID, respectiv învăţământul universitar de master, forma de învăţământ
FR, ca și pentru activitățile școlilor doctorale se vor înto cmi state de funcţii
separate, potrivit procedurii din Anexa 3.
Art.7. Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare ştiinţifică sau de creaţie universitară.
Art.8. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie universitară este definită în mod specific, pe
domenii de specialitate, de către consiliul fiecărei facultăţi, la propunerea directorilor de
departamente, pe baza consultării membrilor departamentului.
Art.9. În componenţa normei didactice sunt incluse:
a) activităţi de predare (curs);
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;
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.10.Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă
medie săptămânală, indiferent de perioada anului universitar în care este efectuată. 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(curs) şi de seminar din întregul an universitar.
Art.11. Norma didactică săptămânală minimă calculată în ore convenţionale se stabileşte după cum
urmează:
a) profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de
activităţi de predare(curs);
b) conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de
activităţi de predare(curs);
c) lector universitar/şef de lucrări: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două ore
convenţionale de activităţi de predare(curs);
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d) asistent universitar: 11 ore convenţionale, cuprinzând activităţi de seminar, lucrări
practice şi de laborator.
Art.12.Norma personalului didactic (lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar,
profesor universitar) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore
de predare(curs) la nivelul minim prevăzut în L.E.N.nr.1/2011 se majorează cu două ore
convenţionale (cf. Art. 287, al. 11).
Art.13.(1) Norma personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau
echivalente acestora este superioară celei minime, fără a depăşi limita maximă prevăzută de
16 ore convenţionale pe săptămână, conform deciziei consiliului facultăţii, la propunerea
directorului de departament, sau deciziei consiliului şcolii doctorale.
(2) În norma personalului didactic titular (profesor universitar, conferenţiar universitar,
lector universitar / şef de lucrări) se includ activități didactice de predare aferente ciclului
licență și/ sau ciclului masteral.
(3) Cadrele didactice titulare ale UVT pot primi ore în regim de plata cu orala ciclul de
master (în cadrul facultăţii unde au norma de bază) doar dacă în norma de bază au şi ore la
ciclul de master, respectiv:
- minim un curs pentru funcţiile de profesor sau conferenţiar;
- minim un curs sau două seminarii / laboratoare pentru funcţia de lector.
(4) Directorii / responsabilii programelor de studii de master vor avea în norma de bazăcel
puţin orele de curs de la una din disciplinele din planul de învăţământ al programului de
studiu respectiv. Excepţie fac directorii / responsabilii programelor de master noi (care vor
începe cu anul universitar 2014 / 2015) şi la care, în conformitate cu dosarul de
evaluare,directorii / responsabilii programelor respective desfăşoară activităţi în anul II de
studiu.
(5) Ca şi în cazul ciclului de licenţă disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ
ale programelor de master vor fi normate la departamentul de specialitate.
Art.14. La propunerea directorului de departament şi cu acordul consiliului facultăţii norma
didactică minimă poate fi completată cu activităţi de cercetare în cazul în care aceasta nu
poate fi constituită doar din ore de curs şi seminar. Diminuarea normei didactice este de cel
mult ½ din norma respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0.5 ore convenţionale.
Resursa financiară pentru activităţile de cercetare este asigurată din alte surse decât cele
provenite din finanţarea instituţională (exemple:
proiecte de cercetare naţionale,
internaţionale).
Art.15. Personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul UVT sau de îndrumare şi control
în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale poate beneficia de o reducere a normei didactice
de cel mult 30%, la cerere.
Art. 16. (1) Numărul de ore convenţionale se va stabili astfel:
a) pentru învăţământul universitar de licenţă:
4

2
REGULAMENT
PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI
NORMELE UNIVERSITARE

Pagina 5 din 9

- ora de activităţi de predare (curs): 1 oră fizică = 2 ore convenţionale.;
- laborator, seminar, proiect: 1 oră fizică = 1 oră convenţională.
b) pentru învăţământul universitar de masterat şi învăţământul universitar de doctorat:
- ora de activităţi de predare (curs): 1 oră fizică = 2.5 ore convenţionale;
- laborator, seminar, proiect: 1 oră fizică = 1.5 ore convenţionale.
(2) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă,
masterat şi doctorat, activităţile de predare(curs) şi seminarizare sau alte activităţi pot fi
normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1.25. Fac excepţie de la această
prevedere orele de predare (curs) a limbii respective.
(3) Îndrumarea doctoranzilor aflaţi în stagiu (anii I/ sem II, respectiv II şi III) se normează
cu 0.5 ore/săptămână/doctorand, în statul de funcţii al şcolii doctorale. Numărul maxim
normat de doctoranzi este (8 opt), echivalentul a 4 ore convenţionale. Acest număr trebuie
corelat în mod obligatoriu cu numărul efectiv de doctoranzi pe locuri bugetate pe care îi
coordonează fiecare conducător de doctorat. (v. Procedura de întocmire a statelor de
funcțiuni în IOSUD – UVT, anexă a prezentului regulament).
Art.17. (1) În anul universitar 2014-2015, conform art. 287, al.13 si al.17 din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, Senatul UVTpoate aproba majorarea normei didactice minime.
(2) Pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, în cazul departamentelor /
facultăţilor unde acest lucru este necesar, se poate majora norma didactică până la limita
maximă de 16 ore convenționale.
(3)Norma didacticădefinită la alin.(1) se va stabili şi aproba diferenţiat în funcţie de
domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a
studenţilor, de dimensiunea formaţiunilor de studiu, conform Anexei 1.
(4) Pentru posturile vacante care urmează să fie scoase la concurs pe parcursul
anului universitar 2014-2015, norma didactică săptămânală va fi egală cu norma
didactică minimă, detaliată pentru fiecare funcţie didactică.
(5) Posturile vacante care vor fi propuse a fi scoase la concurs pot fi constituite din
ore de la ciclul de licenţă şi ore de la ciclul de master, directorul de departament
trebuind să ataşeze o justificare a stabilităţii postului didactic în care să precizeze
numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studiu respective, perspectiva şi
stabilitatea financiară a programelor respective.
Art.18. Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin
ponderea activităţilor din norma universitară, este de 40 ore pe săptămână.
Art.19.(1) Posturile didactice vacante, pot fi ocupate de personalul didactic titular sau, prin
excepţie, de personalul didactic asociat, numai în regim „plata cu ora".
(2) Repartizarea orelor în regim „plata cu ora”la ciclul licenţăse realizează după cum
urmează:
- opţiunea 1 – doctoranzii la buget aflaţi în termenul celor 3 ani;
- opțiunea 2- cadrele didactice titulare din departament;
- opțiunea 3- cadrele didactice titulare din facultate;
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- opțiunea 4 – cadrele didactice titulare din universitate;
- opţiunea 5 - cadrele didactice asociate cu expertiză deosebită pentru orele alocate.
(3) Doctoranzilor la buget cărora din motive întemeiate nu le sunt atribuite activităţi
didactice (în regim de „plata cu ora”) li se vor repartiza alte tipuri de activităţi în contul
celor 6 ore prevăzute de lege (îndrumare activităţi de practică, etc.);
(4) Repartizarea orelor în regim „plata cu ora” la ciclul master se realizează, prin consultarea
directorului / responsabilului de master, după cum urmează:
- opțiunea 1 - cadrele didactice titulare din departament;
- opțiunea 2 - cadrele didactice titulare din facultate;
- opțiunea 3 – cadrele didactice titulare din universitate;
- opţiunea 4 - cadrele didactice asociate cu expertiză deosebită pentru orele alocate.
(5) Orele în regim „plata cu ora” vor fi prestate de cadre didactice titulare sau asociate care
au compatibilitate între calificarea profesională (doctorat, licenţă) şi disciplina predată.
(6) Personalul administrativ din cadrul Universității de Vest care desfășoară activități
didactice în regim de „plata cu ora” poate realiza aceste activități doar în afara programului
de lucru (de luni până vineri după ora 16:00 şi înafara orarului încărcat cu alte activităţi
decât cele din fişa postului – proiecte de cercetare, proiecte POSDRU etc.).
Art.20. (1) Pentru personalul titular şi cel asociat, numărul maxim de ore plătite în regim „plată cu
ora”, indiferent de instituţia la care se efectuează, nu poate depăşi 1.5 norme didactice
minime.
(2) Personalul didactic titular al UVT este obligat să solicite aprobarea Senatului UVT
pentru efectuarea de activităţi didactice în afara UVT, cu cel puţin 30 zile înainte de
începerea semestrului în care se desfăşoară activităţile didactice respective.
Art.21. (1) Norma didactică minimă se va calcula prin însumarea fracţiunilor de post care se
prestează de cadrul didactic în regim plata cu ora. Fracţiunile de post se determină prin
împărţirea numărului de ore convenţionale efectuate de cadrul didactic la numărul de ore
convenţionaleaferente normei didactice minime (conform articolului 11).
(2) Prin excepţie, fracţiunile de post se vor determina astfel:
a) în cazul cadrelor didactice care au funcţia de asistent universitar, nu deţin titlul de
doctor şi efectuează ore didactice din posturi superioare (lector, conferenţiar): se va împărţi
numărul de ore convenţionale efectuate de asist.univ.drd. din postul superior la 11, întrucât
plata se face la nivelul funcţiei deţinute (asistent universitar);
b) în cazul cadrelor didactice care au funcţia de asistent universitarşi deţin titlul de doctor
şi efectuează ore didactice din posturi superioare (lector, conferenţiar sau profesor): se va
împărţi numărul de ore convenţionale efectuate de asist.univ.dr. din postul superior la 10,
întrucât plata se face la nivelul funcţiei de lector universitar;
c) în cazul cadrelor didactice care au funcţia de lector universitar şi efectuează ore
didactice din posturi superioare (conferenţiar sau profesor): se va împărţi numărul de ore
convenţionale efectuate delect. univ. din postul superior la 10, întrucât plata se face la
nivelul funcţiei deţinute, respectiv lector universitar;
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d) în cazul cadrelor didactice care au funcţia de conferenţiar universitar şi efectuează ore
didactice din post superior (profesor): se va împărţi numărul de ore convenţionale efectuate
deconf. univ. din postul superior la 8, întrucât plata se face la nivelul funcţiei deţinute,
respectiv conferenţiar universitar.
Art.22.(1) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se va face numai de
persoane care îndeplinesc condiţiile de ocupare a acestor posturi.
(2) Specialiştii fără grad didactic universitar, având o valoare deosebită
recunoscută, vor fi evaluaţi corespunzător performanţei, în conformitate cu
standardele naţionale, fără deţinerea în mod obligatoriu a titlului ştiinţific de doctor
şi li se vor atribui gradele didactice corespunzătoare de către Senatul UVT, cu
valabilitate pe durata anului universitar pentru care se face încadrarea la plata cu
ora.
(3) Termenele de depunere a dosarelor pentru persoanele ce urmează a fi încadrate
ca şi cadre didactice asociate ale UVT sunt:
- 15 septembrie pentru activităţile aferente semestrului I şi/sau întregului an
universitar;
- 15 februarie pentru activităţile aferente semestrului II.
(4) Posturile didactice vacante se vor constitui pentru funcţii didactice de şef de
lucrări/lector şi asistent universitar. În cazuri excepţionale, pentru îndeplinirea
standardelor de evaluare ale ARACIS, Consiliul de Administra ţie poate aproba
constituirea unui număr limitat de posturi vacante de conferenţiar universitar sau
profesor universitar, ţinând cont de încadrarea cheltuielilor de personal în veniturile
anuale estimate ale departamentului şi de Atestatul de abilitare, du pă caz.
(5) Posturile de conferențiarşi de profesor vacante pot fi acoperite doar de cadre
didactice titulare aflate în activitate sau pensionate din UVT, precum şi de
specialişti cu valoare recunoscută în domeniu cărora li s -a echivalat grad didactic
prin evaluare de către Senatul UVT, cu valabilitate pe durata anului universitar
pentru care se face încadrarea la plata cu ora.

Aprobat în şedinţa Senatului UVT din data de 31. 07. 2014.
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Anexa Nr. 1: Numărul de ore convenţionale din norma didactică a cadrelor didactice titulare
stabilit pentru fiecare departament al Universităţii de Vest din Timişoara pentru
încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.

FACULTATE

DEPARTAMENT

PROFESOR
MIN

MAX

CONFERENTIAR
MIN

MAX

LECTOR
MIN

MAX

ASISTENT
MIN

MAX

ARTE VIZUALE

ARTE ŞI DESIGN

DESIGN ŞI ARTE APLICATE
CHIMIE, BIOLOGIE,
GEOGRAFIE

CHIMIE BIOLOGIE

DPPD

DPPD

DREPT ŞI ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE

DREPT PRIVAT

GEOGRAFIE

DREPT PUBLIC
CONTABILITATE ŞI AUDIT
ECONOMIE ŞI MODELARE ECONOMICĂ

ECONOMIE ŞI
ADMINISTRARE A
AFACERILOR

FINANŢE
MANAGEMENT
MARKETING
SISTEME INFORMAŢIONALE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE

FIZICĂ

FIZICĂ

LITERE, ISTORIE ŞI
TEOLOGIE

STUDII ROMÂNEŞTI
LIMBI ŞI LITERATURI MODERNE
MATEMATICĂ

MATEMATICĂ ŞI
INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

MUZICĂ

MUZICĂ – ACTORIE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PSIHOLOGIE

SOCIOLOGIE ŞI
PSIHOLOGIE

SOCIOLOGIE
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ŞTIINŢE POLITICE,
FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII

Observaţie:

FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
ŞTIINŢE POLITICE

Anexa poate suferi modificări în funcţie de ultima variantă a statelor de funcţii.
Valorile finale din tabel vor fi actualizate la şedinţa Senatului UVT din ………….
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Anexa Nr. 2: Numărul minim de ore convenţionale care exced norma didactică minimă a cadrelor
didactice titulare stabilit pentru fiecare departament al Universităţii de Vest din
Timişoara pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.

FACULTATE

DEPARTAMENT

PROFESOR

CONFERENTIAR

LECTOR

ASISTENT

ARTE VIZUALE

ARTE ŞI DESIGN

DESIGN ŞI ARTE APLICATE
CHIMIE BIOLOGIE

CHIMIE, BIOLOGIE,
GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

DPPD

DPPD

DREPT ŞI ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE

DREPT PRIVAT
DREPT PUBLIC
CONTABILITATE ŞI AUDIT
ECONOMIE ŞI MODELARE ECONOMICĂ

ECONOMIE ŞI
ADMINISTRARE A
AFACERILOR

FINANŢE
MANAGEMENT
MARKETING
SISTEME INFORMAŢIONALE

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

LITERE, ISTORIE ŞI
TEOLOGIE

STUDII ROMÂNEŞTI

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE

LIMBI ŞI LITERATURI MODERNE
MATEMATICĂ

MATEMATICĂ ŞI
INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

MUZICĂ

MUZICĂ – ACTORIE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PSIHOLOGIE

SOCIOLOGIE ŞI
PSIHOLOGIE

SOCIOLOGIE
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ŞTIINŢE POLITICE,
FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII

Observaţie:

FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
ŞTIINŢE POLITICE

Anexa poate suferi modificări în funcţie de ultima variantă a statelor de funcţii.
Valorile finale din tabel vor fi actualizate la şedinţa Senatului UVT din …………...
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