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HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 269/17.12.2020 

Art. 1.  Se aprobă Metodologia de aprobare a menținerii calității de titular în învățământ şi/sau cercetare după împlinirea 
vârstei de pensionare începând cu anul universitar 2021 - 2022, în forma din Anexa la prezenta. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Resurse Umane și conducerii 
departamentelor și facultăților din cadrul UPT.  

PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 



METODOLOGIA 

de aprobare a menținerii calității de titular în învățământ și/sau cercetare după împlinirea vârstei de 
pensionare începând cu anul universitar 2021-2022 

Art. 1. Prezenta metodologie are la bază prevederile: 
a) Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
b) Carta UPT

Art. 2. În Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) personalul didactic și/sau de cercetare se pensionează 
la împlinirea vârstei de 65 de ani, în condițiile legii. 

Prin excepție de la dispozițiile art. 289, alin. 1 din Legea nr. 1/2011, Senatul universitar, în conformitate 
cu prevederile art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, poate aproba, pe baza prezentei Metodologii, 
menținerea calității de titular în UPT a cadrelor didactice care au implinit vârsta de pensionare.  

Art. 3. Pentru cazul împlinirii vârstei de 65 de ani în timpul anului universitar, personalului didactic și/sau 
de cercetare îi poate fi menținută calitatea de titular până la finalul anului universitar respectiv printr-o 
solicitare adresată Consiliului de Administrație cu până la 2 săptămâni înainte de începerea anului 
universitar. Consiliul de Administratie va analiza îndeplinirea condițiilor legale.  

Art. 4. Toate solicitările de menținere a calității de titular a personalului din învățământ și/sau cercetare 
sunt analizate în luna iunie pentru anul universitar următor.  

Art. 5. Începând cu anul universitar 2021-2022 solicitanții pentru menținerea calității de titular în 
invățământ și/sau cercetare după implinirea vârstei de pensionare, trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții:  

• să fie titulari într-unul din departamentele UPT;
• să dețină calitatea de conducător de doctorat sau atestatul de abilitare și să fie membru al unei

școli doctorale din cadrul IOSUD UPT;
• să aibă calitatea de membru al Academiei Române
• să nu depășească vârsta de 70 ani în momentul declanșării procedurii de solicitare a menținerii

calității de titular.

Art. 6. Cererile prin care se solicită menținerea calitatății de titular în învățământ și/sau în cercetare după 
împlinirea vârstei de pensionare se depun la secretariatul departamentului unde este titulară persoana 
care solicită prelungirea.  

Art. 7. Consiliul departamentului avizează favorabil/nefavorabil, argumentat, cererea de menținere a 
calității de titular în învățământ și/sau cercetare după împlinirea vârstei legale de pensionare, in situația 
în care sunt îndeplinite condițiile de la Art. 5 din prezenta metodologie și transmite solicitarea spre 
Consiliul de Administrație.  

Art. 8. Consiliul de Administrație al UPT verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la Art. 5 și întocmește 
lista celor propuși pentru menținerea calității de titular, cu precizarea avizului primit de la departament. 
Lista este înaintată Senatului care aprobă fiecare poziție din listă.  

Art. 9. Calendarul după care se derulează procedurile de aprobare a menținerii calității de titular în 
învățământ și/sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare se stabilește anual de Consiliul de 
Administratie al UPT.  

Anexă la HS nr. 269/17.12.2020



Art. 10. Cadrele didactice care nu îndeplinesc condițiile din prezenta metodologie și nu li s-a aprobat 
menținerea calității de titular se pensionează și pot desfășura activități didactice în regim de plata cu ora, 
în calitate de cadre didactice asociate.  

Art. 11. Prezenta metodologie intră în vigoare la 01 iunie 2021, data la care se abrogă HS nr. 28/28.06.2012 
cu modificările ulterioare și este aplicabilă începând cu anul universitar 2021 – 2022.  

Art. 12. Prezenta metodologie a fost adoptată de Consiliul de Administrație al UPT în data de 09.06.2020 
și aprobată de Senat la data de 17.12.2020. 




