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HOTĂRÂRE 
a Senatului Universităţii „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 28 / 28.06.2012 
 
 
Art. 1. Se aprobă "Metodologia de aprobare a menţinerii calităţii de titular în învăţământ / cercetare 
după împlinirea vârstei de pensionare", anexată. 

Art. 2. Metodologia invocată la art. 1 intră în vigoare imediat după publicarea pe site-ul UPT şi poate 
fi aplicată pentru menţinerea calităţii de titular pentru anii universitari începând cu 2012 / 2013. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU 

CONSILIER JURIDIC, 
Jr. Alina ATANASESCU 

SECRETAR GENERAL, 
Conf.dr.ing. Carmen GRECEA 
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Anexă la HS nr. 28 / 28.06.2012 
 

METODOLOGIA 
de aprobare a menţinerii calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare  

după împlinirea vârstei de pensionare 
 
I. Dispoziţii generale 
Art.1. Prezenta metodologie are la bază prevederile: 

a) Legii 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale 
b) Ordonanţei de Urgenţă nr.21/31.05.2012 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011. 

Art.2.   Conform O.U.G. 21/31.05.2012, prin excepţie de la prevederile art.289, alin.(1), (2) şi (4) ale 
Legii 1/2011, senatul universitar poate aproba, pe baza prezentei Metodologii, menţinerea 
calităţii de titular în UPT a cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensionare. Deţinerea 
unor eventuale funcţii de conducere încetează de drept la împlinirea vârstei de pensionare. 

Art.3.  Menţinerea calităţii de titular se poate aproba, la cerere, pe câte un an, în urma evaluării 
performanţelor academice ale solicitanţilor şi numai în situaţia în care normele acestora nu pot 
fi acoperite cu personal didactic titular cu vârsta inferioară celei de pensionare, prin norma lor 
de bază. 

Art.4. Prevederile prezentei metodologii se aplică în cazul cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 
pensionare ulterior datei de intrare în vigoare a O.U.G. 21, adică ulterior datei de 31 mai 2012. 

 
II. Dispoziţii privind evaluarea academică 
Art.5. Solicitanţii pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea 

vârstei de pensionare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 să fie titulari într-unul din departamentele U.P.T.; 
 să deţină calitatea de conducător de doctorat sau să îndeplinească condiţiile pentru obţinerea 

atestatului de abilitare, cf. art.300 din Legea 1/2011; 
 au activitate didactică şi ştiinţifică conformă cerinţelor stabilite în U.P.T. pentru obţinerea 

gradaţiei de merit. 
Art.6.  Evaluarea academică se realizează la nivelul departamentului şi se verifică de către Consiliul de 

Administraţie al U.P.T. 
 
III. Dispoziţii privind aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare 

după împlinirea vârstei de pensionare 
Art.7.  Cererile prin care se solicită menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare după 

împlinirea vârstei de pensionare se depun la secretariatul departamentului, însoţite de dosarul 
de evaluare, ce cuprinde documentele prevăzute în Metodologia U.P.T. pentru acordarea 
gradaţiei de merit. 

Art.8.  Consiliul departamentului confirmă corectitudinea datelor raportate şi avizează 
favorabil/nefavorabil, argumentat, cererea de menţinere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau 
cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, în situaţia în care: 
 sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.5 din prezenta Metodologie; 
 norma didactică a solicitantului poate fi susţinută financiar din bugetul departamentului;  
 nu se blochează promovarea cadrelor didactice tinere din departament. 

Art.9.  În situaţia avizării favorabile de către Consiliul departamentului, cererea de menţinere a calităţii 
de titular în învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, însoţită de 
dosarul de evaluare şi de avizul semnat de directorul de departament, se trimite Consiliului de 
Administraţie al U.P.T. 
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Art.10. Consiliul de Administraţie al U.P.T. verifică conţinutul şi legalitatea documentelor cuprinse în 
dosarele solicitanţilor şi pe această bază întocmeşte lista celor propuşi pentru menţinerea 
calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare 

 
Art.11. Lista solicitanţilor propuşi de Consiliul de Administraţie al U.P.T. pentru menţinerea calităţii 

de titular în învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, însoţită de 
dosarele de evaluare, se transmite Senatului U.P.T. care o aprobă poziţie cu poziţie în baza unui 
Raport întocmit în acest sens de către Comisia de Resurse Umane a Senatului. 

Art.12. Calendarul după care se derulează procedurile de aprobare a menţinerii calităţii de titular în 
învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare se stabileşte anual de 
Consiliul de Administraţie al U.P.T. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU 

CONSILIER JURIDIC, 
Jr. Alina ATANASESCU 

SECRETAR GENERAL, 
 Conf.dr.ing. Carmen GRECEA 
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