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1. Scopul procedurii
Procedura descrie condiţiile de menţienere a calitǎţii de titular în învǎţǎmânt în anul universitar
2012-2013 a cadrelor didactice din USAMV Cluj-Napoca care împlinesc 65 de ani în anul universitar
2011-2012.
2. Domeniul de aplicare al procedurii
Procedura se aplică personalului didactic de predare din cadrul USAMV Cluj-Napoca în
conformitate cu prevederile din Legea nr.1/2011 şi cu modificările publicate în Monitorul Oficial Nr.
372/31.05.2012 în cadrul Ordonanţei de Urgenţǎ.
3. Documente de referinţă, definiţii şi presurtări
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular;
3.4. Legea nr.1/2011
3.5. Monitorul Oficial Nr. 372/31.05.2012, Ordonanţei de Urgenţǎ privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei Naţionale nr.1/2011, Art.289, al. (6)
3.6. Carta USAMV Cluj-Napoca
3.7. Definiţii:
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi MSMC.
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni:
Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006).
Sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se
realizează acestea
Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi
documentate (scrise) sau nu.
Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a
unor procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca
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3.8. Prescurtări:
R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ
RM - Reprezentant Management
RSMIC – Responsabil Sistem de Management Integrat al Calitatii
PACRU – Prorector Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană
PS - Preşedinte Senat
RDAC – Responsabil Departament Asigurarea Calităţii
DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
SMIC – Sistem de Management Integrat al Calităţii
MSMIC- Manualul Sistemului de Management integrat al Calitǎţii
FAAD – Fişă Autoevaluare Activitate Didactică A şi B
FAI – Formular Audit Intern
CAI – Corpul de Auditori Interni
RACF – Responsabili cu Asigurarea Calităţii pe Facultate
RACD – Responsabili cu Asigurarea Calităţii pe Departamente
AdRACD – Adjunct al Responsabilului cu Asigurarea Calităţii pe Departamente
DD – Director Departament
CD – Cadrul Didactic
PO- Procedura operaţională
PV- Proces Verbal
PAD- Prelungirea activitǎţii didactice

4. Responsabilităţi

Menţinerea calitǎţii de titular în învǎţǎmânt în anul universitar 2012-2013 a cadrelor
didactice care împlinesc vârsta de pensionare în anul universitar 2011-2012 cuprinde următoarele
faze:
a) cadrul didactic întocmeşte şi depune, la conducerea departamentului, o cerere de
menţinere a calitǎţii de titular în învǎţǎmânt în conformitate cu OU publicatǎ în MO
Nr.372/31.05.2012, Art. 289, al. (6)
b) cererea se supune dezbaterii departamentului care formulează o apreciere sintetică asupra
activităţii candidatului;
c) consiliul facultăţii analizeazǎ şi decide asupra cererii, apoi transmite consiliului de
administraţie lista candidaţilor recomandaţi;
d) consiliul de administraţie analizează şi aprobǎ recomandările consiliilor facultăţilor;
f) consiliul de administraţie trimite lista aprobată senatului spre aprobare;
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5. Descrierea activităţii
Criterii pentru menţinerea calitǎţii de titular în învǎţǎmânt şi/sau în cercetare pe baza evealuǎrii
anuale a performanţelor academice:
5.1. Prelungirea statutlui de cadru didactic titular în anul universitar 2012-2013 pentru
persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare în anul universitar 2011-2012 se poate acorda cadrelor
didactice care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a) au titlul ştiinţific de doctor;
b) au îndeplinit integral atribuţiile incluse în Fişa postului pe care sunt titulare şi nu au
primit sancţiuni disciplinare;
c) au performanţe deosebite în pregătirea studenţilor, în activitatea didactică şi de
cercetarea ştiinţifică;
d) nu au avut abateri de la etica universitarǎ şi nu au fost sancţionaţi de nici o comisie de
eticǎ.
e) situarea în prima jumătate a clasamentului cadrelor didactice după rapoartele de
autoevaluare în ultimii 4 ani de zile.
5.2. Activitatea didacticǎ şi de cercetare a candidaţilor înscrişi pentru acordarea prelungirii
statului de cadru didactic titular în anul universitar 2012-2013, inclusă în rapoartele de autoevaluare din
ultimii 4 ani ilustreazǎ :
a) Elaborarea de materiale didactice: introducerea unor cursuri noi, avizate în departament, pe
direcţii neelaborate anterior; cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate, stabilite
de evaluatori acreditaţi; elaborarea de manuale, caiete de lucrări practice şi de teste; suporturi de
studiu pentru seminarii.
b) Cercetarea ştiinţifică: monografii, cărţi, tratate publicate în edituri recunoscute, cu conţinuturi
ştiinţifice şi didactice specifice; studii publicate în reviste de specialitate, cu referenţi şi colective
editoriale; elaborarea de modele experimentale sau didactice pentru activitatea de cercetare
prevăzută în plan intern; conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinţifice
recunoscute pe plan internaţional, naţional şi local; lucrări publicate în volumele unor conferinţe
naţionale şi/sau internaţionale, cu referenţi şi comitet de program; brevete avansate spre
omologare, omologate, produse aplicate sau teorii şi produse aplicate în domeniul de specialitate;
premii acordate pe lucrări prezentate şi publicate la diferite manifestări ştiinţifice; granturi
câştigate prin competiţie; contracte de cercetare ştiinţifică finalizate sau în derulare.
c) Recunoaşterea naţională şi internaţională: profesor invitat pentru prelegeri la universităţi
recunoscute la nivel naţional şi internaţional; membru în academii de ştiinţă; membru în comisii
de doctorat; membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute; membru în comitetele
internaţionale, naţionale de program; membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării
ştiinţifice la nivel naţional; membru în echipe de expertizare/evaluare a procesului educaţional la
nivel naţional; membru în comisii, consilii naţionale de specialitate; membru în comisia de
organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale.
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d) Activitate cu studenţii: evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament
(capacitatea de comunicare, aprecierea cursului/seminarului/proiectului, aprecierea metodei de
lucru, claritatea expunerii, conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti, etc.);
e) Activitate desfăşurată în comunitatea academică: participarea la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, mese rotunde organizate în instituţia de învăţământ superior; premii şi menţiuni
obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau cultural sportive în plan
internaţional, naţional şi local; evaluarea corectă în cadrul comisiilor, examenelor, concursurilor
pe baza unor metodologii elaborate în concordanţă cu criteriile de calitate.
f) Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea universităţii: înfiinţarea,
amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de excelenţă (cercetare)
cabinetelor, a aparaturii de laborator etc.; realizarea de studii privind dezvoltarea şi consolidarea
Universităţii; contribuţii la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional; realizarea de activităţi
în sprijinul desfăşurării optime a procesului de învăţământ;
g) Activitate managerialǎ: activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii, consilii şi colegii
permanente la nivelul universităţii, a candidaţilor înscrişi, inclusă în raportul de autoevaluare,
susţinută prin documente doveditoare.

5.3. Punctajele obţinute în urma autoevaluǎrilor anuale din ultimii 4 ani sunt furnizate de
DAC şi permit directorului de departament sǎ formuleze o apreciere favorabilǎ şi sǎ propunǎ
menţinerea calitǎţii de titular cadrului didactic.
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6. Înregistrări/Documente/Formulare
NR.
CRT.

ÎNREGISTRAREA

SUPORT

COMPLETEAZĂ

LOC
PĂSTRARE

DURATA

1.

Cerere cǎtre Directorul de departament
vizatǎ de Decanul facultǎţii

-

Prof./Conf./
Şef lucrǎri/Asist

Dep.
facultǎţii

2

2.

Centralizator punctaje categorie
didacticǎ 2008-2011

-

DAC

Dep.
facultǎţii

2

7. Diagrama de flux a procesului de evaluare a activităţii didactice şi de cercetare

Cerere cadru didactic

Directorul de departament cere de la DAC
punctajele cadrului didactic pe ultimii 4 ani
şi formuleazǎ o apreciere

Discutarea cererii, respectiv a aprecierii
directorului de departament în şedinţǎ de
departament

Discutarea cererii în consiliul facultǎţii

Discutarea cererii în consiliul de
administraţie

Prezentarea listei centralizate pe facultǎţii
în senatul universitatii spre aprobare

Transmiterea listei cu persoanele cǎrora li
s-a aprobat prelungirea
Departamentului Plan Personal
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