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CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE 

Art. 1 Stabilirea sarcinilor didactice și de cercetare științifică în Institutul Teologic 
Romano-Catolic Franciscan din Roman se efectuează pe baza următoarelor reglementări: 

• Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
• Carta universitară a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman 
• Hotărârile Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman 

Art. 2 (1) Personalul didactic din  Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan 
din Roman, Facultatea de Teologie Pastorală, Departamentul de Teologie se constituie 
din personal religios/romano-catolic franciscan, din preoți diecezani și personal laic, 
încadrat pe funcțiile didactice universitare prevăzute în Legea Educației Naționale, 
precum și pe funcții din Carta universitară a Institutului Teologic Romano-Catolic 
Franciscan din Roman. 

(2) Personalul didactic religios/romano-catolic franciscan îndeplinește și atribuții 
specifice, potrivit reglementărilor Ordinului Fraților Minori Conventuali, Provincia „Sf. 
Iosif” din România, preoții diecezani îndeplinesc atribuții specifice Diecezelor Romano-
Catolice, iar personalul didactic laic îndeplinește și atribuții specifice personalului 
laic, potrivit atribuțiilor funcționale și ale fișelor posturilor, întocmite de Directorul de 
Departament. 

(3) Fișa individuală a postului nominalizează activitățile din fișa tipizată, elaborată 
la nivel național de către Ministerul Educației Naționale. 

(4) Fișa individuală a postului, revizuită în fiecare an universitar, dacă este cazul, 
constituie anexă la contractul individual de muncă. 

Art. 3 (1) Senatul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman 
stabilește, pentru fiecare an universitar, formațiunile de studiu și dimensiunile acestora, 
în concordanță cu standardele de calitate ARACIS, cu un număr maxim de studenți de 
25, la programul universitar de studiu de licență nr. maxim de studenți pe serie: 25 

(2) Directorul de  Departament, pe baza planului de învățământ și a fișelor 
disciplinelor stabilesc volumul de activități didactice, care urmează să fie desfășurate 
în noul an universitar. 

(3) Pe baza volumului de sarcini didactice și de cercetare științifică stabilite, 
Directorul de Departament întocmește situația posturilor didactice și repartiția 
sarcinilor didactice și de cercetare științifică (anexa cu fișa disciplinei), document 
care îl supune spre analiză și avizare Consiliului Facultății și spre aprobare 
Senatului Institutului. După aprobare în Senatul Institutului, documentul se înregistrează 
la Compartimentul Documente de la Rectorat. 

(4) Pentru posturile didactice vacante, încărcate cu ore, posturi ce apar în situația 
posturilor didactice și repartiția sarcinilor didactice și de cercetare științifică (anexa 
cu fișa disciplinei), la nivel de Departament se organizează concurs de ocupare a 
acestora, conform procedurii prezentate în Metodologia de scoatere la concurs a 
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posturilor didactice în Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, 
Metodologie aprobată de Senat. 

(5) Derularea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante în regim 
plata cu ora și validarea rezultatelor acestuia de către Consiliul Facultății și Senatul 
Institutului trebuie să se realizeze până la deschiderea anului universitar. După 
validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante cu plata, 
Directorul de Departament va actualiza situația posturilor didactice și repartiția 
sarcinilor didactice și de cercetare științifică (anexa cu fișa disciplinei), fiind 
înregistrate la Compartimentul Documente de la Rectorat. 

(6) Pentru semestrul al II-lea al anului universitar, Directorul de Departament 
are obligația să organizeze concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante, 
conform procedurii prezentate în Metodologia de ocupare a posturilor didactice în 
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman. Derularea concursurilor și 
validarea rezultatelor acestora de către Consiliul Facultății  și Senatul Institutului 
trebuie să se realizeze până la începerea semestrului. După validarea rezultatelor 
concursului de ocupare a posturilor didactice vacante Directorul de Departament va 
actualiza situația posturilor didactice și repartiția sarcinilor didactice și de cercetare 
științifică (anexa cu fișa disciplinei), fiind înregistrată la Compartimentul Documente de 
la Rectorat. 

(7) Eventualele modificări privind repartiția sarcinilor didactice și de cercetare 
științifică în cadrul Departamentului, necesare a fi efectuate pe timpul anului 
universitar, datorită unor motive obiective, pot fi realizate prin aceeași procedură de 
analiză, avizare și aprobare, aplicată pentru repartiția inițială. 

(8) La nivel de Departament fiecare cadru didactic întocmește situația îndeplinirii 
sarcinilor didactice anuale (anexa cu evaluarea Departamentului), document care este 
verificat şi aprobat de Directorul de Departament. 

(9) Directorul de Departament are obligația de a ține evidența orelor recuperate în 
compensarea activităților didactice executate în afara programului Institutului/Facultății 
de cadrele didactice din Departament. 

(10) Fiecare cadru didactic care execută activitate didactică în afara programului 
Institutului/Facultății are obligația de a ține evidența acestei activități. 

(11) Directorul de Departament are obligația de a ține evidența orelor efectuate în 
sistemul „plata cu ora” în timpul programului și recuperarea acestora în afara 
programului. 
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CAPITOLUL II NORMA UNIVERSITARĂ 

Art. 4 (1) Norma universitară cuprinde: 
a) norma didactică; b) norma de cercetare. 

(2) Norma didactică poate cuprinde: 
a) activități de predare; 
b) activități de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de 

proiecte de an/semestru; 
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență; 
d) alte  activități  didactice,  practice  și  de  cercetare  științifică  înscrise  

în planul de învățământ; 
e) conducerea activităților cultural-artistice sau sportive; 
f) activități de evaluare; 
g) tutorat, consultații, coordonarea activității cercurilor științifice studențești; 
h)  participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului. 

(3) Norma didactică săptămânală se cuantifică în ore convenționale. 
(4) Norma didactică se stabilește conform planului de învățământ și se calculează 

ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care 
este efectuată.  

(5) Ora convențională este ora didactică de activități prevăzute la art. 287 alin. 
(2) din  LEN 1/2011 pentru programele de studii de licență. 

(6) Pentru programele universitare de studiu de licență ora de activități de 
predare reprezintă două ore convenționale.  

(7) În cazul predării integrale în limbi de circulație internațională, la ciclul de 
licență, activitățile de predare, seminar sau alte activități pot fi normate cu un 
coeficient suplimentar multiplicativ de 1.25. Fac excepție de la această prevedere 
orele de predare a limbii respective. 

(8) Activitățile prevăzute la art. 287, alin. (2) lit. b ) ,  c), f), din LEN, 1/2011, 
cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenționale, astfel încât unei ore 
fizice de activități să îi corespundă minimum 0,5 ore convenționale, astfel: 

a) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență (maxim 8 lucrări): 10 ore conv./ 
lucrare de licență 

b) alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile 
de învățământ: 0,5 ore convenționale pentru una oră fizică 

c) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive: 
- organizare şi participare la evenimente culturale, concursuri profesionale etc: 

20 ore conv. x nr. de evenimente 
d) activități de evaluare: 

d1. evaluarea activității didactice directe la toate formele de învățământ: 
- evaluare și notare temă de casă, referat: 0,25 ore conv. x nr. studenți 
- evaluare și notare examene parțiale: 0,25 ore conv. x nr. studenți 
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- evaluare și notare examen final: 0,25 ore conv. x nr. studenți 
- evaluare şi notare proiecte de an/semestru: 0,25 ore conv. x nr. studenți 
- asistență la examene, verificări, colocvii: 1,5 ore conv. x nr. examene 

d2. evaluarea în cadrul concursurilor de admitere: 
- elaborare tematică și bibliografie: 5 ore conv. 
- redactare subiecte/chestionare: 5 ore conv. 
- corectură teste grilă: 0,1 ore conv. x nr. teste 
- comisie contestații: 0,1 ore conv. x nr. contestaţii 
- comisie concurs de admitere program licență: 24 ore conv. x nr. sesiuni 
- supraveghere examinare scrisă: 1,5 ore conv. x nr. examene 

d3.  evaluare  în  cadrul  comisiilor  examenelor  de  finalizare  a  studiilor 
universitare: 

- elaborare tematică şi bibliografie: 5ore conv. x nr. sesiuni 
- elaborare subiecte tip clasic: 2 ore conv. x nr. sesiuni 
- elaborare subiecte tip test grilă: 4 ore conv. x nr. sesiuni 
- examinare şi notare (oral): 0,25 ore conv. x nr. studenţi 
- supraveghere probe scrise: 1,5 ore conv. x nr. probe 
- corectură lucrări: 0,25 ore conv. x nr. lucrări 
- corectură teste grilă: 0,1 ore conv. x nr. lucrări 
- contestații teste clasice: 0,25 ore conv. x nr. lucrări 
- contestații teste grilă: 0.1 ore conv. x nr. teze 
- comisie susținere lucrare licență/disertație: 0,25 ore conv. x nr. candidaţi 

e) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a 
studenților: 

- activitatea de tutorat: 10 ore conv./an universitar 
- consultații acordate studenților: 20 ore conv./an universitar 
- îndrumarea cercurilor științifice studențești: 10 ore conv./an universitar 

f) participarea la consilii şi în comisii în interesul învățământului: 
- participare la şedinţe ale Consiliului Departamentului, Consiliului 

Facultăţii, Consiliului de administraţie şi Senatului: 1 oră conv. x nr. 
şedinţe 

- participare în comisii pentru elaborare documentaţie autorizare/acreditare/ 
reevaluare programe de studii: 15 ore conv. x nr. comisii 

- elaborare  rapoarte  de  evaluare  instituţională/programe  de  studii,  audit 
intern etc.: 20 ore conv./activitate 

- participare în comisii de audit intern: 5 ore conv. x nr. Audituri 
- participare în comisii de admitere (licenţă) sau finalizare studii, 16 ore 

conv./activitate 
- participare în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice sau 

de cercetare vacante, 8 ore conv. x nr. posturi 
(9) Norma didactică săptămânală minimă pentru activitățile prevăzute la art. 

287,  alin. (2) lit. a) - c) din LEN, 1/2011, se stabilește după cum urmează: 
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a) profesor universitar: 7 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore 

convenționale de activități de predare; 
b) conferențiar universitar: 8 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore 

convenționale de activități de predare; 
c) lector universitar/șef de lucrări: 10 ore convenționale, dintre care cel puțin 

2 ore convenționale de activități de predare; 
d) asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzând activități prevăzute 

art. 287,  alin. (2) lit. b), c), f) din LEN, 1/2011. În cazul în care asistentul 
universitar deține titlul științific de doctor poate desfășura și activități de 
predare. 

(10) Prin excepție, norma personalului didactic prevăzut la alin. (9) lit. a) -
d) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs 
se majorează cu două ore convenționale. 

(11) Norma didactică nu poate depăși 16 ore convenționale pe săptămână. Norma 
didactică maximă anuală a fiecărui cadru didactic universitar din Institut este de 
448 ore de activitate de predare (16 x 28 de săptămâni) ore convenționale/an 
universitar, la care se adaugă 6 săptămâni de examene, timp în care fiecare cadru 
didactic cumulează un număr de ore convenționale, echivalent cu timpul acordat la 
examinarea studenților. Se iau în considerare alte activități prevăzute la art. 287, din 
LEN, 1/2011 alin. (2) lit. a) - c), f) - i). 

(12) Norma didactică prevăzută la alin. (9) şi (10) reprezintă limita  minimă 
privind normarea activității didactice. Senatul universitar al Institutului, în baza 
autonomiei universitare, hotărăște mărirea normei didactice săptămânale minime, în 
funcție de necesitățile fiecărui an în parte, cu respectarea standardelor de asigurare a 
calității, fără a depăși limita maximă prevăzută la alin. (11). 

(13) Prin excepție, în situația în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform 
alin. (9) şi (10), diferențele până la norma didactică minimă se completează cu activități 
de cercetare științifică, cu acordul Consiliului Facultății, la propunerea Directorului 
de Departament. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma 
respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenționale. Cadrul 
didactic își menține calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs, în 
conformitate cu art. 304 §§ 6-12 din LEN 1/2011. 

(14) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită 
conform prevederilor alin. (9) – (13) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu 
norma integrală de cercetare științifică, menținându-și calitatea de titular în funcția 
didactică obținută prin concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligațiile 
personalului de cercetare din învățământul superior. 

(15) Norma universitară efectivă săptămânală, stabilită de Senatul universitar prin 
prezenta metodologie, este următoarea (săptămâni luate în calcul – 28 + 6 examene): 
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N
r. cr. Gradul didactic 

Norma didactică și de cercetare/ Nr. ore/ an univ. 
Activități de predare Alte activități Activități de cercetare 

1. Profesor universitar 
Între 7 și 16 ore conv. 

X  
28 de săptămâni 

După fișa disciplinei După fișa disciplinei 

2. Conferențiar universitar 
Între 8 și 16 ore conv. 

X  
28 de săptămâni 

După fișa disciplinei După fișa disciplinei 

3. Lector universitar/ șef lucrări 
Între 10 și 16 ore conv. 

X  
28 de săptămâni 

După fișa disciplinei După fișa disciplinei 

4. Asistent universitar 
Între 11 și 16 ore conv. 

X  
28 de săptămâni 

După fișa disciplinei După fișa disciplinei 

- norma didactică prezentată poate cuprinde: activități de predare, activități de 
seminar, laborator, proiect, lucrări practice, cf. art. 287, (2), lit. a, b) din LEN 
nr.1/2011; 

- celelalte activități didactice (îndrumare/elaborare lucrare licență, consultații 
etc.) reprezintă diferența dintre 16 ore convenționale pe săptămână (16 x 
28 = 448 ore) și norma prezentată în tabel conform art. 287, (2), lit. c), f) - j) 
din LEN nr. 1/2011; 

- norma de cercetare completează norma didactică astfel încât suma totală a 
orelor de muncă, indiferent de grad didactic, este de 40 ore pe săptămână; 

- personalul didactic titularizat în învățământul superior nu poate acoperi, 
într-un an universitar, mai mult de 3 (trei) norme didactice, indiferent de 
instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea; 

- un cadru didactic cu norma de bază poate acoperi cel mult 2 (două) norme 
didactice în regim plata cu ora, din toate statele de funcțiuni (la cele 2 
norme în regim plata cu ora încărcarea este minimă, conform postului 
didactic). 

(16) Rectorul, Decanul, Prodecanul și Directorul de Departament din Institutul 
Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman pot beneficia pentru perioada în care 
exercită funcția respectivă, la cerere, de norma didactică minimă stabilită prin LEN, 
corespunzătoare gradului didactic deținut, cu aprobarea Senatului universitar. 

(17) Cererea se formulează în scris de către cadrul didactic de conducere interesat 
înainte de începerea anului universitar și se înaintează Senatului spre aprobare. 
Senatul, în procesul de analiză a cererii poate solicita aviz consultativ Directorului de 
Departament în care este încadrat cadrul didactic. 

(18) Personalul didactic titular care a primit aprobare din partea Senatului 
Institutului de a desfășura activități didactice pentru studenții dintr-un program 
ERASMUS pentru anul universitar în curs, beneficiază de norma didactică minimă 
stabilită prin LEN, corespunzătoare gradului didactic deținut. 
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Art. 5 (1) Activitățile didactice care exceda o normă didactică prevăzută la art. 

4 alin. (10) sunt remunerate în baza prezentei Metodologii, cu îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de legislația în vigoare. 

(2) Activitățile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform 
Metodologiei proprii, conform legislației în vigoare. 

(3) Susținerea de către personalul titular de activități de predare și cercetare în alte 
instituții de învățământ superior sau de cercetare se poate face cu acordul scris al 
Senatului universitar și aprobarea Rectorului. Norma didactică anuală a unui cadru 
universitar ce desfășoară activitate didactică în Institut și în alte universități nu trebuie 
să depășească trei norme, stabilite de standardele de calitate elaborate de ARACIS 
Cadrul didactic în cauză dă o declarație pe proprie răspundere, din care rezultă activitatea 
sa didactică proiectată pentru anul universitar în cauză. Activitatea cadrului didactic 
la alte universități se desfășoară în afara programului Institutului. 

(4) Activitățile de cercetare științifică pe bază de contract sunt remunerate conform 
prevederilor contractuale. 

(5) Profesorii și conferențiarii universitari titulari sau directorii de granturi care 
timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare și au funcționat în 
aceeași universitate pot beneficia de un an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceștia își 
păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiți de efectuarea activităților din fișa postului. 

Art. 6 (1) Activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice universitare se 
desfășoară în baza Regulamentului privind activitatea de cercetare științifică în Institut 
și a celorlalte prevederi legale specifice domeniului. Cadrele didactice universitare 
desfășoară obligatoriu activitate de cercetare științifică. 

(2) Norma de cercetare științifică se cuantifică în ore convenționale, astfel încât 
unei ore fizice de activitate de cercetare științifică să îi corespundă 0,5 ore convenționale, 
pentru următoarele activități: 

a) elaborarea de cărți, monografii, cursuri universitare publicate; 
b) elaborarea și publicarea de articole în reviste, jurnale științifice indexate; 
c) elaborarea și publicarea de lucrări  în volumele unor  manifestări  

științifice: naționale/ internaționale; 
d) participarea (propuneri depuse) la contracte, proiecte câștigate prin 

competiție (granturi) ale Institutului; 
e) elaborarea de rapoarte de cercetare științifică. 
(3) Normarea activităților de cercetare științifică, conform art. 287, lit. a) - c), f) 

din LEN, se stabilește la nivelul Consiliului Departamentului,  în funcție de volumul și 
complexitatea activităților desfășurate. 

Art. 7 Cadrele didactice universitare desfășoară activități didactice 
complementare. Aceste activități se cuantifică în ore fizice, astfel: 

a) pregătirea individuală metodică: 40 ore/an 
b) modernizarea laboratoarelor: 30 ore x nr. unități modernizate 
c) realizarea de noi lucrări de laborator: 10 ore x nr. lucrări finalizate activități de 
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