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1. SCOP 

 
Prezenta procedură se referă la acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” (Dr.h.c.) 

al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI). 
 
2. Domeniul de aplicare 

  
 Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, pentru 
conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa”. 
 Consiliul de Administrație are competența necesară de a aproba comisia de analiză 
a raportului în baza căruia se conferă titlul de „Doctor Honoris Causa”. Titlul de „Doctor 
Honoris Causa” poate fi acordat de către Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi cetățenilor români și străini care nu sunt absolvenți ai Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” și care s-au distins prin realizări deosebit de importante în domeniul 
științei sau tehnicii si prin contribuții de mare însemnătate în favoarea universității, 
demonstrate și prin dezvoltarea programelor de cercetare științifică si educaționale, 
contribuții la recunoasterea internationala si vizibilitatea TUIASI. 
 

3.  Documente de referinţă 
 

3.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
3.2. Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
3.3. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului 

 
4. Descrierea procedurii 

 
Art. 1. Propunerea pentru conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa” poate fi făcută de  
către colectivul unui departament sau de Consiliul facultății si se adresează Consiliului de 
Administrație. In acest sens, in ședința de departament sau de Consiliu de facultate, 
directorul de departament sau Decanul facultatii va prezenta un raport care va cuprinde 
datele generale referitoare la activitatea didactică și de cercetare științifică a persoanei 
propuse precum și motivele argumentate pentru care a fost propus titlul de “Doctor 
Honoris Causa” (Anexa 1). O propunere va fi validată dacă a fost votată de 2/3 din 
membrii colectivului de departament sau ai Consiliului facultății, fapt dovedit de procesul 
verbal semnat in urma ședinței. Dacă propunerea a venit din partea unui departament, 
aceasta va trebui validată de către Consiliul facultății.  

 
Art. 2. Documentele referitoare la propunerea de acordare a titlului sunt: raportul de 
analiză in Departament/Consiliul facultății (Anexa 1), Extrase procese-verbale (Anexele 2 
si 3), propunerea de Comisie de analiza a activitatii candidatului (Anexa 4). În vederea 
aprobării comisiei, facultatea transmite la Consiliul de Administrație (prin Prorectoratul 



P  R  O  C  E  D  U  R  A  
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI 
ȘTIINȚIFIC DE “DOCTOR HONORIS 

CAUSA”  AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE  
“GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ 
"GHEORGHE  ASACHI"  DIN  IAŞI 

 
Prorectoratul Cercetare 

Științifică 
COD: TUIASI.POB. 39 

Ediţia: 1 

Revizia:  

Aprobat  de  SENAT 
Data: 21.03.2013 

 

Pagina 4 din  15 

 

Cercetare Științifică) o adresă prin care se solicită aprobarea acesteia, însoțită de un 
rezumat asupra activității persoanei care a fost propusă spre a i se conferi titlul de “Doctor 
Honoris Causa”, precum și de procesul verbal de la ședința de departament sau/si, după 
caz, a Consiliului facultatii. 
 
Art. 3. Comisia care va analiza activitatea persoanei propuse spre a primi titlul de “Doctor 
Honoris Causa” se aprobă de către Consiliul de Administrație și este formată dintr-un 
președinte, care face parte din conducerea universității sau, după caz, din conducerea 
Senatului, și un număr de 5-7 membri, din care cel putin 2 își desfășoară activitatea in 
afara universității. Membrii comisiei pot fi cadre didactice cu titlul de conferențiar sau 
profesor, cercetatori științifici (CPI), specialiști in domeniul in care se acordă titlul. 
 
Art. 4. După aprobarea comisiei de către Consiliul de Administrație se va emite Decizia 
Rectorului de aprobare a componenței comisiei, precum și adresele de numire a 
președintelui și membrilor din comisie care vor fi transmise acestora de către Prorectoratul 
Cercetare Științifică. 
 
Art. 5. Schimbarea președintelui sau a unui membru din comisie se face pe baza unei 
cereri adresate Prorectoratului Cercetare Științifică, aprobată în Consiliul de Administrație, 
după care se emite decizia Rectorului de modificare a componenței  comisiei. 
 
Art. 6. Pentru conferirea titlului de “Doctor Honoris Causa”, Comisia de analiză va întocmi 
un LAUDATIO asupra activității persoanei propuse , care va respecta modelul din Anexa 
5 și care va avea pe ultima pagină semnaturile președintelui și a membrilor comisiei. 
LAUDATIO se întocmește in 4 exemplare, în limba română, și se va depune la 
Prorectoratul Cercetare Științifică. 
 
Art. 7. LAUDATIO este prezentat Consiliului de Administrație și Senatului universității care 
hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu voturi din numărul 
membrilor săi, asupra conferirii titlului de “Doctor Honoris Causa”. 
 
Art. 8. Data ședinței festive a Senatului pentru conferirea titlului de “Doctor Honoris 
Causa” se va stabili de către facultatea care face propunerea și se va comunica pe bază 
de cerere la Biroul Permanent al Senatului. În baza cererii depuse, Senatul va face 
convocarea senatorilor si va invita membrii Consiliului de Administratie. 
 
Art. 9. Diploma de “Doctor Honoris Causa” (Anexele 6A si 6B) se completează de către 
Rectorat iar motivul și domeniul în care se va conferi titlul se stabilesc de către Comisia de 
analiză a propunerii de conferire a titlului de “Doctor Honoris Causa”. Doamna/Domnul 
Profesor care va primi titlul de “Doctor Honoris Causa” va fi informat asupra acestei date 
printr-o invitatie realizata dupa modelul din Anexa 7. 
 
Art. 10. Pentru ședința festivă, secretariatul Senatului pregătește o mapa cu insemnele 
universitatii care va cuprinde: Diploma de Doctor Honoris Causa, împreună cu o copie 
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xerox, medalia universității și câte un exemplar din LAUDATIO pentru candidat si pentru 
fiecare membru al comisiei.  
 
Art.11.  În cadrul şedinţei festive, comisia de acordare a titlului de “Doctor Honoris Causa” 
va purta robe, puse la dispoziţia acesteia din inventarul TUIASI, iar persoanei căreia i se 
conferă titlul i se va oferi (gratuit), odată cu diploma de DHC şi roba si toca pe care o 
poartă în timpul ceremoniei. 
 
Art.12. Desfășurarea ceremoniei de acordare a titlului de “Doctor Honoris Causa”  se va 
face dupa urmatorul program: 
 - Deschiderea ceremoniei – Gaudeamus (4 strofe, Corul Madrigal) 
 - Deschiderea ședinței festive a Senatului (de catre Presedintele Senatului sau un 
delegat al acestuia) 
 - Prezentarea LAUDATIO  de catre Președintele comisiei de analiză 

- Înmânarea și îmbrăcarea ținutei de ceremonie Doctor Honoris Causa pentru 
candidat (candidatul va fi ajutat de catre 2 membri ai facultatii, cadre didactice sau 
studenti) 

 - Cuvântul candidatului (max 15 minute) 
 - Fotografii oficiale 

- Închiderea ceremoniei (de catre Presedintele Senatului sau un delegat al       
acestuia) – Gaudeamus (4 strofe, Corul Madrigal). 

 
Art.13. Prezenta Procedură intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a 
fost aprobat de către Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi„ din Iași. 
 
Art.14. Orice modificare a prezentei proceduri se aprobă de către Senatul Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi„ din Iași și intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în 
care a fost aprobată. 
 
 
ANEXE 

Anexa1- Raportul de analiză a activității candidatului, întocmită la nivelul 

Departamentului/Consiliului facultății 

Anexa 2 – Extras din procesul verbal al ședinței Departamentului 

Anexa 3 – Extras din procesul verbal al sedintei Consiliului facultatii 

Anexa 4 – Propunerea de comisie de analiză în vederea întocmirii LAUDATIO 

Anexa 5 – Model LAUDATIO 

Anexa 6A – Model Diploma Dr.h.c.in limba romana 
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Anexa 6B – Model Diploma Dr.h.c.in limba latina 

Anexa 7 – Model invitație candidat Dr.h.c. 

 
 

Lista de difuzare 
 

1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Cercetare Ştiinţifică 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul Informatizare 
7. Prorectoratul Probleme Studenteşti 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 
13. Facultatea de Electrotehnică 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
20. Direcţia Generală Administrativă 
21. Direcţia Economică 
22. Direcţia Resurse Umane 
 
 
 

 



 1

ANEXA 1 
 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) 
Facultatea de ………………………………………… 
Departamentul ………………………………………. 
 

 

 

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII CANDIDATULUI  
propus pentru titlul de Doctor Honoris Causa al TUIASI 

 

În şedinţa Departamentului de ………………………………. din data 

de………………….. s-a hotărât, în unanimitate, avansarea propunerii pentru acordarea 
titlului de Doctor Honoris Causa doamnei/domnului profesor ……………………, de la 

Universitatea ……………………….. , tara....................... 

 

Doamna/Domnul profesor....................... prezinta activitatea �tiin�ifica, 

educationala, realizarile deosebite si recunoasterea candidatului pe plan international 

precum si colaborarea candidatului cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptaţi constituirea comisiei care să 

analizeze activitatea şi contribuţiile stiintifice ale candidatului 

……………………………………………………., la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două 

instituţii academice, în domeniul ………………………………………………………. şi să 

decidă asupra oportunităţii conferirii titlului de Doctor Honoris Causa, Domniei Sale. 

 

  

 

 

Director Departament, 
  ……………………………………. 



ANEXA 2 
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi 

Facultatea de ............................................................. 

Departamentul .......................................................... 

 
PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, ……………………….. în şedinţa 

Departamentului ………………………………… 

-EXTRAS- 
Ordinea de zi: 
1. 

2................................................................................................................................... 

 

La şedinţă sunt prezenti ……… membri din totalul de ………… membri ai 

departamentului. 

La ..... punct al ordinei de zi dna/dl. Prof....…………………………………… propune 

acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui Prof. …………………………………de 

la Universitatea ………………………………………………………., tara............................. 

Se prezintă activitatea ştiinţifică a d-nei/d-lui prof.……………………………………… 

în scopul argumentării propunerii pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. 

Directorul de departament …………………………… supune la vot propunerea 

privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui 

………………………………………………………………………………….. 

Se votează în unanimitate pentru, nu sunt voturi împotrivă sau abţineri (DUPA CAZ).  

Se propune comisia pentru analiza dosarului privind acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa d-nei/d-lui ………………………………………………………………………… in 

urmatoarea componenta. 

1. 

2. 

3……7 (membri dintre care cel putin 2 membri din afara Universitatii Tehnice Iasi) 

Directorul de departament ……………………… supune la vot propunerea comisiei 

de analiză a dosarului privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui 

…………………………… 

Se votează în unanimitate pentru, nu sunt voturi împotrivă sau abţineri (DUPA CAZ).  

................................................................................................................................................. 

Director Departament          Întocmit, 



ANEXA 3 

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi 

Facultatea de ............................................................. 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, ……………………….. în şedinţa 

Consiliului Facultatii………………………………… 

-EXTRAS- 

Ordinea de zi: 

.................................................................................................................................................. 

La şedinţă sunt prezenti………………membri ai Consiliului din totalul de……membri. 

La primul punct al ordinei de zi dna/dl Decan………………………………………… 

propune acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui 

………………………………… de la Universitatea din…………………, 

tara……………………………… 

Se prezintă activitatea ştiinţifică a dnei/dlui Profesor ……………………………………, 

precum si rezultatele colaborarii cu facultatea/departamentul ............................  în scopul 

argumentării propunerii pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. 

Dna/Dl Decan …………………………… supune la vot decizia privind acordarea 

titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui Profesor .……………………,  

Se votează în unanimitate pentru, nu sunt voturi împotrivă sau abţineri (DUPA CAZ).  

Se propune comisia pentru analiza dosarului privind acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa d-nei/d-lui Profesor .………………………de la Universitatea 

………………………………, tara…………………… in urmatoarea componenta. 

1. 

2. 

3……7 



Dna/Dl. Decan…………………………… supune la vot propunerea comisiei de 

analiză a dosarului privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei/d-lui 

Profesor.…………………………… 

Se votează în unanimitate pentru, nu sunt voturi împotrivă sau abţineri (DUPA 

CAZ)........................................................................................................................................ 

  

Decan,          Întocmit, 

 



ANEXA 4 
 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi 
Facultatea ................................................................... 
Departamentul ……………………………………... 
 

 

 

 

 

PROPUNERE DE COMISIE 
Pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 

Doamnei/Domnului profesor …………………………………, Universitatea.........., (Tara) 
 

 

1…………………………………………. 

2…………………………………………. 

3…………………………………………. 

4…………………………………………. 

5…………………………………………. 

6…………………………………………. 

7………………………………………….  

 

 

 

Decan,         Director Departament, 

Prof.dr.ing.....................................    Prof.dr.ing.................................. 
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Anexa 5. LAUDATIO 
 
 

 
 

Ministerul Educației Naționale 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”din Iaşi 

Str. Prof.Dr.doc. D. Mangeron nr. 67,  700 050  Iasi 

R O M Â N I A  

Tel: 40 232 212 322     Fax: 40 232 211 667 
 

 
Aprobat,       Aprobat, 
in Sedinta Consiliului de Administratie   in Sedinta Senatului 
din data de ........................     din data de ..................... 
 
Rector,       Presedinte Senat, 
Prof.univ.dr.ing. lon GIURMA    Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU 
 
 
 

 
 

 

LAUDATIO 
 

asupra activităţii desfăşurate de Doamna/Domnul Profesor univ.dr. ing. 
………………………………… de la Universitatea …………………….(tara), 
propus pentru acordarea titlului de “Doctor Honoris Causa” al Universităţii 

Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România 
 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 
LAUDATIO va cuprinde, în ordine, următoarele capitole (maxim 4 pagini, 
format Arial 12 pts): 
 
- Introducere 
- Date biografice 
- Activitatea de cercetare științifică 
- Activitatea educațională 
- Vizibilitatea internationala (manifestari științifice, programe internationale in 
care a funcționat ca expert, profesor invitat, activitate în colegii editoriale, etc.) 
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- Contribuția la.dezvoltarea TUIași, a programelor de cercetare stiintifica si 
educationale 
- Propunere de acordare a titlului Dr.h.c. în domeniul…………... 
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Comisia de specialisti pentru analiza activitatii doamnei/domnului prof.univ.dr.ing. 
………………………………………. de la Universitatea ……………………………… in 
vederea acordarii titlului de Doctor Honoris Causa a fost numita prin Decizia 
Rectorului nr. ……………………………………… (aprobata in Sedinta Senatului din 
……………………………………….) si are urmatoarea componență:  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 







Anexa 7 

Professor Dr. ………………………….. 
Name and complete postal address of the Institution (institutia de unde provine 
candidatul) 
Country (tara de provenienta a candidatului) 

   

   

DDD EEE AAA RRR    PPP RRR OOO FFF EEE SSS SSS OOO RRR    ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ... ...    

 

We have the pleasure to announce you that the Senate of the 

„Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi has decided with full 

majority, in its Session of ……………………………(data sedintei Senatului), to 

award you the title of Doctor Honoris Causa. This title is offered for 

remarkable scientific merits to the development of …………………………..(se 

trece domeniul in care se acorda titlul), especially in the field 

……………………….(se trece directia de cercetare majora) and for your 

contribution to the development the cooperation with the Faculty of 

……………………………………………… from “Gheorghe Asachi” Technical University 

of Iasi. 

We invite you to participate at the ceremony organized for awarding 

you the title of Doctor Honoris Causa that will be held on 

……………………………..(data la care se va decerna titlul de Dr.h.c) in the Senate 

Conference Hall of the „Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi.  

  

RREECCTTOORR,,  

PPP RRR OOO FFF ... UUU NNN III VVV ...    DDD RRR ... III NNN GGG ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    

 

 

MMIINNIISSTTEERRUULL  EEDDUUCCAAŢŢIIEEII,,  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  ŞŞII  TTIINNEERREETTUULLUUII  
Universitatea Tehnică“Gheorghe Asachi”din Iaşi 

Bulevardul Prof.D.Mangeron nr.67  700 050  Iasi      

RRR OOO MMM ÂÂÂ NNN III AAA    

tel: 40 232 212 322     Fax: 40 232 211 667 
E-mail :rectorat@ staff.tuiasi.ro 

R E C T O R A T  
 

 




