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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte cadrul de acordare a titlurilor onorifice în cadrul Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, poate acorda titluri onorifice
persoanelor care au avut contribuţii substanţiale la dezvoltarea domeniului în care activează, care au
condus la dezvoltarea cunoaşterii, culturii şi civilizaţiei. Titlurile onorifice acordate de Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reşiţa sunt:
a) Doctor Honoris Causa;
b) Profesor Emerit.
Art. 2
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:
 Legea 1 / 2011 – Legea Educaţiei Naţionale actualizată;
 Ordinul nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi;
 Legea nr. 87/2006, privind calitatea în învăţământ;
 H.G. nr. 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;
 H.G. nr. 36 din 06.02.2013 pentru modificarea Metodologiei – cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin
H.G. nr. 457/2011;
 Carta şi regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

CAPITOLUL II: Condiţii de eligibilitate
Art. 3
Titlul onorific de Doctor Honoris Causa se poate acorda personalităţilor din lumea academică şi din
afara lumii academice, din ţară sau străinătate.
Art. 4
Candidaţii din lumea academică trebuie să aibă contribuţii ştiinţifice recunoscute la nivel
naţional/internaţional şi/sau să contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa.
Art. 5
Candidaţii din afara lumii academice trebuie să aibă contribuţii esenţiale la binele societăţii şi/sau să
contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 6
Titlul onorific Doctor Honoris Causa nu poate fi acordat membrilor (foşti sau actuali) ai comunităţii
academice ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
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Art. 7
Titlul onorific de Profesor Emerit se poate acorda la pensionare și după cadrelor didactice universitare,
profesori universitari sau conducători de doctorat, ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, care au
avut rezultate deosebite în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, cu recunoaștere națională și
internațională. Prestigiul academic se va evalua prin analiza activității stiințifice (brevete de invenții,
inovații, lucrări indexate WEB of SCIENCE – ISI, SCOPUS, indicele Hirsch în ISI și SCOPUS,
aparteneța la asociații prestigioase naționale și internaționale, statutul de academician, participări în
calitate de cadru didactic invitat, la universități din țară/străinătate), activității pedagogice (coordonare
de studenți doctoranzi, coordonarea studenților care participă la concursuri naționale și internaționale)
și socio-culturale (diplome, distincții, ordine și decorații naționale/internaționale, activitatea de pusă în
folosul comunității din Universitatea „Eftimie Murgu” și regiune).
Art. 8
Persoanele propuse pentru titlul de Profesor Emerit trebuie să fi dat dovadă de o conduită etică
impecabilă, pe parcursul activităţii profesionale şi să îndeplinească standardele specifice aferente
gradului de profesor universitar, în vigoare la data propunerii titlului onorific.
Art. 9
Titlul de Profesor Emerit și Doctor Honoris Causa se acordă pe viaţă. Suferirea unei condamnări de
drept comun, indiferent dacă este sau nu privativă de libertate, duce automat la retragerea titlului
onorific, iar aflarea sub cercetare atrage după sine suspendarea respectivului titlu până la încheierea
investigaților. De asemenea, dacă persoana nominalizată prin acțiunile sale intenționate a produs
prejudicii Universității, Senatul poate decide retragerea titlului cu majoritatea prevăzută din
Regulamentul de funcționare a Senatului.
Art. 10
Titlul de Profesor Emerit nu implică stabilirea unei relaţii contractuale între persoana căreia i se acordă
și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 11
Titlurile onorifice nu se pot acorda în absenţă sau post mortem, cu excepţia cazului în care decesul
candidatului a survenit între momentul acceptării candidaturii şi organizarea ceremoniei de decernare.
Art. 12
Titlurile onorifice nu se pot acorda persoanelor care deţin o funcţie de supraordonare instituţională în
raport cu universitatea (pe durata mandatului).

CAPITOLUL III: Proceduri şi responsabilităţi
Art. 13
Propuneri de candidaturi pentru acordarea titlului Doctor Honoris Causa pot fi făcute de orice membru
al comunităţii academice. Pentru iniţierea propunerii se completează formularul din Anexa 1.
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Art. 14
Propuneri de candidaturi pentru acordarea unui titlul de Profesor Emerit pot fi făcute de decani,
directorii de departament sau directorul școlii doctorale. Pentru nominalizare se completează
formularul din Anexa 2.
Art. 15
Propunerea de acordare a titlului onorific Doctor Honoris Causa, sub forma documentului din Anexa 1,
însoțită de cel puţin trei scrisori de recomandare, se înaintează Rectorului. Dosarele complete vor fi
înaintate spre analiză Consiliului de administraţie al UEMR. În urma analizei se va întocmi un raport
în care se propune avizarea sau respingerea fiecărei nominalizări, raport care va cuprinde şi o motivaţie
a deciziei luate.
Art. 16
Pentru candidaturile Doctor Honoris Causa avizate, Consiliul de administrație va propune o comisie de
Laudatio alcătuită din preşedinte (de regulă Rectorul, Președintele Senatului sau Prorector) şi 3-5
membri (cadre didactice interne sau externe, sau personalități care au avut contribuţii substanţiale la
dezvoltarea domeniului în care activează).
Art. 17
Propunerea de acordare a titlului onorific de Profesor Emerit, sub forma documentului din Anexa 2, se
înaintează spre avizare Consiliului Facultăţii care va susţine candidatura. Propunerile vor fi însoţite de
cel puţin două scrisori de recomandare. Propunerile avizate de Consiliile Facultăţilor (în formatul:
Anexa 2 şi scrisorile de recomandare) se înaintează Rectorului. Dosarele complete vor fi înaintate spre
analiză Consiliului de administraţie al UEMR. În urma analizei se va întocmi un raport în care se
propune avizarea sau respingerea fiecărei nominalizări, raport care va cuprinde şi o motivaţie a deciziei
luate.
Art. 18
Rapoartele Consiliului de administraţie al UEMR se prezintă în şedinţa Senatului UEMR. Senatul va
emite hotărârea de acordare sau neacordare a titlului onorific, prin vot secret. Totodată, pentru titlul de
Doctor Honoris Causa, se va aproba şi Comisia de Laudatio.
Art. 19
Pe durata întregului proces de analiză a candidaturilor, toate persoanele implicate (persoana care a
făcut propunerea, membrii Consiliului Facultăţii şi membrii Senatului) vor trata cu responsabilitate
toate nominalizările. Confidenţialitatea este foarte importantă de-a lungul întregului proces de acordare
a titlurilor onorifice. Astfel, candidaţii nu trebuie să fie informaţi despre propunere sau despre procesul
de avizare decât în momentul în care există o hotărâre favorabilă a Senatului.
Art. 20
Pentru titlurile şi distincţiile onorifice, Rectorul va emite decizia de acordare a titlului sau distincţiei pe
baza hotărârii Senatului. După decizia Rectorului, pentru derularea în continuare a procesului de
acordare a titlului onorific este necesar acordul scris al candidatului. Diplomele sunt semnate de
Rectorul UEMR și Președintele Senatului UEMR.
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Art. 21
Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa revine
Prorectorului. Ceremonia de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa este publică.
Şedinţa este condusă de un prezidiu din care fac parte: Rectorul sau un reprezentat desemnat de acesta,
Preşedintele Senatului sau un reprezentant desemnat de acesta şi membrii Comisiei de Laudatio. După
caz, din prezidiu mai fac parte cadre didactice şi invitaţi, având competenţe apropiate domeniului de
expertiză al persoanei nominalizate.

Art. 22
Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului de Profesor Emerit revine
Prorectorului. Ceremonia de decernare a titlului onorific de Profesor Emerit este publică. Şedinţa este
condusă de un prezidiu din care fac parte: Rectorul sau un reprezentat desemnat de acesta, Preşedintele
Senatului sau un reprezentant desemnat de acesta, Decanul facultăţii implicate sau un reprezentant
desemnat de acesta. În cadrul ceremoniei de decernare, Decanul facultăţii care a făcut nominalizarea
va da citire motivaţiei din propunerea de candidatură. Rectorul UEMR sau un reprezentat desemnat de
acesta va înmâna diploma de Profesor Emerit.

Art. 23
Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul de administraţie în data de 08.02.2017 şi aprobat
de Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 23.02.2017.
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ANEXA 1

PROPUNERE PENTRU ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS
CAUSA AL UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” DIN REȘIȚA

Nume
Prenume
Titlu complet
Data naşterii
Ţara de origine
Poziţia curentă sau
trecută:
Adresa de
corespondenţă:
E-mail:
Telefon:
Alte titluri onorifice
deţinute:
Scurtă motivaţie (Max. 2 pagini. Se evidenţiază care sunt motivele principale care recomandă
acordarea titlului onorific)

Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare:
1.
2.
3.

Cod: R5.2-02

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
6

Ediţia 1/revizia0

Persoana care face propunerea:

Titlu:
Nume şi prenume:
Facultatea:
Semnătura:

AVIZE
APROBAT/RESPINS

RECTOR,

În ședinţa Consiliului de Administrație
din data……………..

Preşedinte Senat,

APROBAT /RESPINS
În Şedinţa Senatului din data ……………..
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ANEXA 2

PROPUNERE PENTRU ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC DE PROFESOR EMERIT
AL UNIVERSITĂŢII „EFTIMIE MURGU” DIN REȘIȚA

Nume
Prenume
Titlu complet
Data naşterii
Ţara de origine
Poziţia curentă sau
trecută:
Adresa de
corespondenţă:
E-mail:
Telefon:
Alte titluri onorifice
deţinute:
Scurtă motivaţie (Max. 2 pagini. Se evidenţiază care sunt motivele principale care recomandă
acordarea titlului onorific)

Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare:
1.
2.
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Persoana care face propunerea:

Titlu:
Nume şi prenume:
Facultatea:
Semnătura:

AVIZE
APROBAT /RESPINS

DECAN,

În ședinţa Consiliului Facultăţii ……………..
din data……………..

APROBAT /RESPINS

RECTOR,

În ședinţa Consiliului de Administrație
din data……………..
Preşedinte Senat,

APROBAT /RESPINS
În Şedinţa Senatului din data ……………..
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