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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII
Nr. 14 din data de 17 / 07 / 2020
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea Decanului
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie,

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 17 / 07 / 2020

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, Regulamentul privind menținerea
calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare, în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin.
(4) din Legea nr. 53/2003, conform Anexei 1.
Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, unirea departamentelor Știința și
Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului și Securității în Industrie și înființarea departamentului
Ingineria Materialelor și a Mediului.

Decan,
Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 14 din 17.07.2020
Decan, prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU

REGULAMENT
privind menţinerea calităţii de titular după împlinirea vârstei de
pensionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (4) din
Legea nr. 53/2003
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu:
a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 289 alin. (6), cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, art. 26 lit. q);
c) Dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 53/2003.
Art. 2. Menţinerea calităţii de titular în conformitate cu dispoziţiile art 56 din Legea nr. 53/2003, în
învăţământ şi/sau în cercetare se acordă în funcţie de performanţa profesională a cadrului didactic,
de strategia managerială a universităţii, de resursele financiare existente şi numai dacă nu se pot
acoperi normele cu titulari.

Capitolul II - Menţinerea calităţii de titular
Art. 3. Menţinerea calităţii de titular se poate acorda, de regulă, cadrelor didactice care au statutul
de profesor şi conferenţiar. Menţinerea calităţii de titular se poate acorda, cu prioritate, membrilor
titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei Române sau ai Academiilor organizate pe ramuri
de ştiinţe.
Art. 4. Pentru menţinerea calităţii de titular, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (4) din
Legea nr. 53/2003, cadrul didactic trebuie să demonstreze o performanţă ştiinţifică corespunzătoare
în ultimii 5 ani de activitate, concretizată în granturi de cercetare sau în lucrări de referinţă publicate
în edituri şi reviste de specialitate cu prestigiu recunoscut, în conformitate cu rigorile impuse de
standardele CNATDCU aferente domeniului în care activează. Sustenabilitatea financiară a postului
este aprobată de către ordonatorul de credite.

Capitolul III - Procedura de avizare a menţinerii calităţii de titular
Art. 5. Candidatul care solicită menţinerea calităţii de titular trebuie să depună la secretariatul
facultăţii un dosar care va cuprinde:
1) cererea de menţinere a calităţii de titular, adresată conducerii universităţii;
2) curriculum vitae şi lista de lucrări cu referinţe exclusive la ultimii 5 ani calendaristici;
3) fişele de autoevaluare pentru ultimii 3 ani, anteriori anului în care se solicită menţinerea calităţii
de titular, semnate de solicitant şi de directorul de departament;
4) fişa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU aflate în vigoare, corespunzătoare
domeniului de doctorat în care activează;
Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poștal 800201, Galați, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: secretar.ing@ugal.ro

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE INGINERIE
http://www.ing.ugal.ro

5) dovada calităţii de academician, dacă este cazul.
Art. 6. Decanul va solicita directorului de departament din care face parte cadrul didactic pentru
care se solicită menţinerea calităţii de titular, o analiză a consiliului departamentului. Analiza
consiliului departamentului va cuprinde obligatoriu informaţiile referitoare la:
1) necesitatea menţinerii normei/postului în statele de funcţii pentru anul universitar pentru care se
solicită continuarea activităţii, în acord cu politica şi strategia de personal la nivelul
departamentului, pe termen scurt, mediu şi lung;
2) imposibilitatea acoperirii disciplinelor respective cu titulari;
3) există sustenabilitate financiară, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea nr.
53/2003.
Art. 7. Propunerea de avizare a cererii de menţinere a calităţii de titular poate fi făcută dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1) există o normă întreagă disponibilă (care nu poate fi acoperită de titulari), fapt certificat de
directorul de departament, în urma unei analize a consiliului departamentului;
2) solicitantul îndeplineşte criteriile de performanţă profesională prevăzute de standardele minimale
CNATDCU necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior
şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
Art. 8. Propunerea Consiliului Departamentului de menţinere sau nu a calităţii de titular a
solicitantului se materializează printr-un raport care va conţine „criterii îndeplinite cumulativ” sau
„criterii neîndeplinite” şi va fi supusă votului membrilor departamentului din care face parte
solicitantul. Rezultatul votului membrilor departamentului va fi consemnat în procesul verbal al
şedinţei şi un extras, împreună cu raportul de îndeplinire a criteriilor, va fi ataşat dosarului
solicitantului şi înaintat spre avizare Consiliului facultăţii, împreună cu punctele de vedere ale
Comisiei Didactice şi Comisiei de Calitate.
Art. 9. Consiliul facultăţii avizează pozitiv sau negativ cererea. Dosarul solicitantului va fi
completat şi cu extrasul din procesul verbal al şedinţei şi va fi înaintat conducerii universităţii.

Capitolul IV – Dispoziţii finale
Art. 10. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa CFI din data de 17.07.2020 şi produce
efecte începând cu data aprobării.
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