
Metodologie 

pentru menținerea calității de titular în învățământ și/sau 

cercetare a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 

pensionare 

 

Baza legală : Legea Educației Naționale, art. 289, alin. 6 (introdus prin 

Ordonanța de Urgență) 

 

1. Prin excepție de la prevederile articolului 289 alin.1 și în aplicarea articolului 

289 alin.6, menținerea calității de titular în învățământ, se acordă pe o durată 

de un an, pe baza prezentei metodologii, care cuprinde și criteriile de 

performanță. 

2. Solicitanții depun cerere la Registratura Universității, cu cel puțin 45 de zile 

înainte de împlinirea vârstei de pensionare, completând grila de evaluare cu 

criteriile de performanță academică, însoțită de documentele care atestă 

realizarea criteriilor;  

3. Solicitantii trebuie: 

- să îndeplinească criteriile minime corespunzătoare pentru prelungirea în 

activitate, așa cum sunt prevăzute în Anexa 1; 

- să fi obținut calificativul „Foarte bine” la ultima evaluare profesională 

anuală; 

- să dețină dreptul de îndrumare a doctoratului  

4. Prorectoratul cu strategia instituțională, în termen de 15 zile, analizează 

dosarul din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor de performanță 

academică. 



5. În cazul în care se constată că solicitările se încadrează în prevederile art. 289 

aliniatul 6 și urmărește interesul Universității prin menținerea în activitate, 

Prorectoratul cu strategia instituțională, înaintează propunerea Consiliului de 

Administrație.  

6. Propunerile avizate favorabil de către Consiliul de Administrație, se 

înaintează Senatului. 

7. Senatul Universității votează prin vot uninominal și secret, propunerile 

înaintate de către Consiliul de Administrație. 

8. Senatul înaintează către Rector propunerile de acceptare/neacceptare a 

menținerii în activitate; Rectorul va decide în consecință. 

9. Solicitantul care considera ca evaluarea cu privire la indeplinirea conditiilor 

minimale obligatorii nu este corecta, se poate adresa Presedintelui Senatului 

care va numi o comisie, ce va reevalua indeplinirea acestor criterii. In cazul 

existentei unor neconcordante, va sesiza Consiliul de Administratie in 

vederea reevaluarii dosarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

Criterii minime pentru menținerea calității de titular în învățamânt 

și/sau cercetare a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 

pensionare 

 

Nr 
crt 

Activitatea Tipul activitatii Categorii si restrictii Subcategorii 

0 1 2 3 4 

1 

D
id

ac
ti

ca
 s

i p
ro

fe
si

o
n

al
a 

1.1 carti si capitol in 
carti de specialitate 

(cu ISBN) – 
autor/coautor 

1 capitol in tratat 

international  1 carte 
nationala 

 

1 carte internationala 

 3 carti nationale 

international 

 2 carti (din care una 
ca prim autor sau 
autor unic) sau 6 

capitole in tratate, în 
ultimii 5 ani 

national 

1.2 carti si capitole in 
carti de specialitate 
(cu ISBN) - 
coordonator 

 

internationale 

nationale 

2 

C
er

ce
ta

re
 

2.1. articole in 
extenso in reviste 
cotate ISI Thomson 
Reuters (articole in 
reviste cu factor de 
impact) în calitate de 
autor principal, cu 
afiliere la UMF, in 

 minim 6 articole 

 

 

 



ultimii 5 ani; 

2.2. articole in 
extenso in reviste si 
volumele unor 
manifestari stiintifice 
indexate ISI sau in 
alte BDI, cu afiliere la 
UMF; 

 minim 25 articole, din 
care 5 in ultimii 5 ani; 

  

 

1 articol ISI cu I.F.<1 = 
3 articole in reviste 
indexate BDI dar nu si 
invers 

 

1 articol ISI cu I.F.≥1 = 
5 articole in reviste 
indexate BDI dar nu si 
invers 

(I.F.= impact factor) 

2.3 granturi /proiecte 
castigate prin 
competitive (director 
/responsabil proiect) , 
afiliate la UMF 

 minim 3 
granturi/proiecte, din 
care 1 ca director de 
proiect;  

 

 

2.4. articole publicate 
in rezumat in reviste 
si volumele unor 
manifestari stiintifice 
cu ISBN sau ISSN, cu 
afiliere la UMF,  

 minim 8 articole din 
care 3 in ultimii 5 ani 

 

 

 


