
 

 

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România 

www.umfiasi.ro 

RECTORAT 

+40 232 211 818 tel / +40 232 211 820 fax 

rectorat@umfiasi.ro 

 

pagina 1 din 2 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

         Aprobat Senat, 

 

 

 

METODOLOGIE 

de menţinere a calităţii de titular în învăţământ și/sau în cercetare a cadrelor             

          didactice/de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare 
 

 

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte criteriile şi procedura pentru menţinerea calităţii de titular în 

învăţământ şi/sau în cercetare, fără pensionare, de către personalul didactic şi de cercetare care împlineşte 

vârsta legală de pensionare. 

(2) Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 289 

alin. (1) și alin. (6),  personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. Prin 

excepţie, în cazul în care Universitatea nu pot acoperi normele cu titulari, poate hotărî menţinerea calităţii de 

titular în învăţământ, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, conform metodologiei 

proprii. 

 

Art. 2 (1) Menținerea calităţii de titular în învățământ pentru categoriile de personal didactic şi de cercetare, 

după împlinirea vârstei de 65 de ani, se poate realiza numai dacă situația financiară a Universității permite 

acest fapt şi numai în cazul în care normele didactice și de cercetare nu pot fi acoperite cu titulari. 

 (2) Menținerea calității se titular se poate solicita/aproba anual, fără a depăși perioada 

corespunzătoare anului universitar în care solicitantul împlinește vârsta de 70 de ani. 

 (3) Menținerea calității de titular se aprobă doar pentru personal didactic şi de cercetare care a obținut 

calificativul ”foarte bine” la evaluarea profesională anuală corespunzătoare anului universitar anterior celui în 

care depune solicitarea și care nu a primit nicio sancțiune disciplinară sau din partea Comisiei de Etică în 

ultimii doi ani. 

 

Cap. II MENȚINEREA CALITĂȚII DE TITULAR PENTRU ANUL UNIVERSITAR ÎN CARE 

SOLICITANTUL ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 65 DE ANI 

Art. 3 (1) Cadrele didactice și de cercetare care împlinesc vârsta legală de pensionare în cursul unui an 

universitar își pot menține calitatea de titulari, fără pensionare, până la sfârșitul anului universitar în cursul 

căruia s-a împlinit vârsta de pensionare, doar în baza unei solicitări scrise, care se aprobă de către Consiliul de 
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Administrație, cu respectarea prevederilor art. 2. 

 (2) In situația în care cererea este aprobată de către Consiliul de Administrație, Rectorul emite decizia 

de menținere a calității de titular a cadrului didactic/de cercetare pentru anul universitar respectiv. 

 

Cap. III MENȚINEREA CALITĂȚII DE TITULAR PENTRU ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR 

CELUI ÎN CARE SOLICITANTUL ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 65 DE ANI 

Art. 4 (1) Cadrele didactice și de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare și pentru care s-a 

menținut calitatea de cadru didactic titular au posibilitatea de a-și continua activitatea, fără pensionare, în 

cadrul Universității pe durata anului universitar următor, cu respectarea prevederilor art. 2 și prin 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii de performanță:  

1. deținerea calității de conducător de doctorat; 

2. îndeplinirea standardelor Universității minimale, necesare și obligatorii, aflate în vigoare la data 

depunerii cererii, corespunzătoare funcției didactice deținute de solicitant. 

(2) În vederea aplicării art. 4 alin. (1), cadrele didactice/de cercetare depun la Registratura Universității, 

cu cel puțin 45 de zile înainte de data începerii anului universitar, un dosar care cuprinde: 

1. cererea pentru menținerea calității de titular; 

2. documentele care atestă îndeplinirea prevederilor cuprinse la art. 2 și art. 4 alin. (1). 

 

Art. 5 (1) Prorectorul cu strategia instituțională solicită de îndată punctul de vedere al Prorectorului științific 

referitor la indeplinirea standardelor minimale prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 2 și o notă de fundamentare din 

partea decanului facultății privind oportunitatea menținerii calității de titular. In termen de 15 zile de la data 

depunerii cererii prevăzute la art. 4, Prorectorul cu strategia instituțională analizează dosarul pentru 

verificarea îndeplinirii prevederilor cuprinse la art. 2 și art. 4 și înaintează Consiliului de Administrație 

propunerea de aprobare/respingere a cererii. 

 (2) Consiliul de Administrație, având în verere propunerea Prorectorului cu strategia instituțională și 

luând în considerare interesul Universității, aprobă/respinge cererea și informează Senatul Universității  

despre hotărârea luată. 

 (3) In situația în care cererea este aprobată de către Consiliul de Administrație, Rectorul emite decizia 

de menținere a calității de titular a cadrului didactic/de cercetare pentru anul universitar următor.  

 

Cap. IV DISPOZIȚII FINALE 

Art. 6 Pentru membrii personalului didactic și de cercetare care nu obţin menţinerea calităţii de titular se 

aplică prevederile art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, modificată şi completată: Senatul universitar, în 

baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui 

cadru didactic după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de  

prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide 

conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice 

care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. 

 

Art. 7 Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării acesteia de către Senatul Universității, dată de 

la care își încetează efectele Metodologia pentru menținerea calității de titular în învățământ și/sau cercetare a 

cadrelor didactice/de cercetare care împlinesc vârsta de pensionare, aprobată în sedința de Senat din data de 

16.01.2018. 

 

 

     Rector, 

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu 

 

 

 

     Oficiul Juridic, 

    Cons. jur. Vasilica-Mirela Iacob 


