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METODOLOGIA
privind menlinerea calitdtii de titulari in inv6!6m6ntul universitar sau in cercetare dupd

implinirea v6rstei de pensionare

in conformitate cu Legea Educaliei Nafionale nr.l 12011, cu modificdrile ;i completdrile
ulterioare cadrele didactice Ei de cercetare iqi pot menfine calitatea de titular in invdlSmdntul

superior dupd implinirea vArstei de pensionare (65 ani), conformprezerrtei metodologii.

Art. 1 (1) Cererea de menlinere a calitl4ii de titular in invd![m6ntul
universitar/cercetare se aprobd de cdtre Senatul Universit[1ii, in conformitate cu legisla]ia in
vigoare, in raport cu strategia de resurse umane a facultilii Ei in funclie de resursele financiare
ale Universitdlii.

(2) Continuarea activitdlii in calitate de cadru didactic/ cercetdtor titular se

acorddla cerere, in funclie de posibilitatea acoperirii normelor didactice cu titulari qi pe baza
evaludrii performanlelor academice ale solicitantului.

Art.2 (1) Cadrul didactic sau de cercetare care solicitdmenfinerea calitdfii de titular
pentru un nou an universitar inainteazd directorului de departament din care face parte, cu cel
pufin 120 de zile inaintea inceputului de an universitar, un dosar care va cuprinde:

a) cererea solicitantului;
b) curriculum vitae;
c) un raport de autoevaluare privind activitatea didacticd qi de cercetare din ultimii 3

ani.
d) figa de verificare a indeplinirii standardelor minimale nalionale pentru postul de

profesor universitar;
e) numdrul doctoranzilor in stagiu

(2) Consiliului Departamentului analizeazd dosarul qiil avizeazd favorabil sau
nu (Anexa 1), raportat qi la performanla academicd:

a) indeplinirea criteriilor qi punctajului de abilitare conform indicatorilor CNATDCU in
domeniul in care activeazd qi coordonarea doctoranzilor in stagiu;

b) calificativul "foarte bine" la ultima evaluare a activitdtii didactice de cdtre studenfi qi
cadre didactice (evaluare desfaquratd in ultimii 5 ani);

c) indeplinirea punctajului conform figei anuale de normare a activitdfii de cercetare, la
gradul de profesor conducdtor de doctorat, la nivelul ultimilor 5 ani.

(3) Dacd avizt;l Consiliului Departamentului este favorabil, Consiliul Facultdfii
avizeazd, cererea prin vot qi, in caz favorabil, transmite dosarul, impreund cu extrasul din
procesul - verbal de qedin!6 spre avizare (Anexa2) Consiliului de Administrafie al Universitdlii,
car;e analizeazd dosarele raportat la politica institulional -financiar6 a Universitdlii.

(4) Conducerea facultdlii va convoca Consiliul facultdlii pentru avizarea cererii
prin vot, iar in caz favorabil, transmite cererea cdtre Consiliul de Administralie al Universitdfii
din Petroqani.

(5) Dosarele aprobate favorabil de c6tre Consiliul de Administra{ie al
Universit6lii vor fi transmise spre deliberare Senatului universitar.

(6) Dosarele incomplete nu vor fr analizate.
(7) Dacd sunt reclamalii qi / sau se constatd vicii de procedurd, Rectorul

Universitdlii, c;t. avizul Compartimentului juridic, va dispune refacerea procedurilor reclamate.

Art.3 (1) Asupra propunerilor frcute de cdtre Consiliul de Administrafie, in condifiile
legii, ale Cartei universitare qi ale prevederilor prezentei metodologii, Senatul poate decide prin
vot intreruperea relaliilor contractuale sau poate decide, in mod favorabil, asupra cererii,



aproband prelungirea contractului individual de muncd pentru un nou an universitar, cu
posibilitatea prelungirii anuale, pdndlaimplinirea vdrstei de 70 ani.

(2) Persoanele ale cdror cereri nu au fost aprobate favorabil, pot presta activitdli
didactice in regim de platd cu ora conform metodologiei interne.

Art. 4 Prezenta metodologie a fost aprobatd in ;edinfa Senatului prin Hotdrirea
Senatului nr.73 din 19.05.2021.



ANEXA 1

Universitatea din Petro;ani
Facultatea:
Departamentul:

EXTRAS

din procesul - verbal al Eedintei Consiliului Departamentului........
din data de ..,........... privind anahza cererilor de menlinere a calitdlii de titular pentru anul

universitar 20 ... - 20 ....
La Eedinta Consiliului Departamentului au participat
membri din totalul de........ membri. Au fost puse in disculie dosarele urmf,torilor solicitanli:

1.

2.

Conform Metodologiei privind men{inerea calitSlii de titular situa}ia se prezintd astfel:

Director Departament,

Nr.crt. Numele qi prenumele Voturi Propunerea
Consiliului

Departamentului
pentru Consiliul

Facultdtii

Total Pentru Impotrivd Anulate

1

2



ANEXA 2

Universitatea din Petrosani
Facultatea:

EXTRAS

din procesul - verbal al Eedintei Consiliului Facultalii
din data de ............ privind analiza cererilor de menlinere a calit[1ii de titular pentru anul
universitar 20 .. - 20 ...
La qedinta Consiliului Facultalii au participat ....... membri din
totalul de........ membri. Au fost puse in disculie dosarele urmdtorilor solicitanli:

1.

2.

Conform Metodologiei privind menlinerea calitalii de titular situalia se prezintd astfel:

Decan,

Nr.crt. Numele qi prenumele Voturi Propunerea
Consiliului
Facultdlii pentru
Consiliul de
administratie

Total Pentru Impotrivd Anulate

1

2




