
METODOLOGIE
DE APROBARE A SOLICITARII DE CONTINUARE

A ACTIVITATII DIDACTICE ~I1SAUDE
CERCETARE

Legea educatiei nationale nr. 112011, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei nr. 18, Partea I, din 10 ianuarie 2011 a stabilit in primul alineat al art.

289 ca in invatamantul superior personalul didactic ~i de cercetare se pensioneaza

la implinirea varstei de 65 de ani, acest articol fiind ulterior modificat prin mai

multe ordonante de urgenta ~i decizii ale Curtii Constitutionale.

Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor introduse in Legea educatiei

nationale prin ordonantele de urgenta suscitate, precum ~i a dispozitiilor cuprinse

in art. 289 referitoare la posibilitatea continuarii activitatii unui cadru didactic sau

de cercetare dupa pensionare in baza criteriilor de performanta profesionala ~i a

situatiei financiare, Senatul Universitatii din Craiova adopta prezenta metodologie:

Art. 1. Continuarea activitatii cadrelor didactice sau de cercetare pensionate,

precum ~i men!inerea sau redobandirea calitatii de titular in invatamant ~i/sau

cercetare a celor care au implinit varsta de 65 de ani se hotarasc de Senatul

Universitatii din Craiova sau de Consiliul de Administratie, dupa caz, pe baza

dispozitiilor legale, conform condi!iilor prevazute in prezenta metodologie.

Art. 2. Cadrele didactice sau de cercetare pot, cu conditia indeplinirii

criteriilor de performanta profesionala ~i in functie de situatia financiara a

facultatii, sa continue activitatea dupa implinirea varstei de pensionare, pana la

implinirea varstei de 70 de ani in baza unui contract pe perioada determinata de un

an, cu posibilitatea de prelungire anuala, conform Cartei Universitatii.
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Art. 3.

(1) Cadrul didactic care impline~te varsta de penSlOnare in timpul anului

universitar, poate continua activitatea pana la sfar~itul anului universitar, cu

statutul de cadru didactic asociat.

(2) In aceasta situatie, cadrul didactic poate desIa~ura activitate didactica, la

cerere, conform HG 582/2016, art.26, alin. (1), in baza unui contract individual de

munca:

• cu fractiune de norma de 3 ore/zi;

• cu norma intreaga, pe postul devenit vacant prin incetarea de drept a

contractului individual de munca aferent normei de baza.

(3) Solicitarea de prelungire a activitatii, in baza unui contract individual

de munca pe perioada determinata, se face numai la propunerea departamentului de

care apaqine cadrul didactic respectiv, cu avizul favorabil al Consiliului facultatii,

acordat prin vot secret.

(4) Incheierea contractelor individuale de munca se face cu avizul

Consiliului facultatii ~i cu aprobarea Consiliului de Administratie al Universitatii

din Craiova.

(5) Cererile vor fi depuse cu cel putin 30 de zile inainte de indeplinirea

varstei de pensionare, la Secretariatele facultatilor.

Art. 4. Senatul poate decide, prin exceptie de la prevederile art.289 alin.(1)

din Legea nr.1I2011, de asemenea, conform prezentei metodologii, mentinerea sau

redobandirea calitatii de titular in invatamant ~i/sau cercetare conf.art.289(7), pe

baza evaluarii anuale a performantelor academice ale solicitantului.

Art. 5. Cererea pentru mentinerea sau redobandirea calitatii de titular in

invatamant ~i/sau cercetare se depune cu cel putin 120 de zile inainte de inceperea

anului universitar.

Art. 6. Persoana care solicita mentinerea sau redobandirea calitatii de titular

trebuie sa depuna la secretariatul facultatii un dosar care va cuprinde:
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a) cerere de mentinere sau redobandire a calitatii de titular;

b) curriculum vitae;
c) adeverinta din care sa rezulte obtinerea in ultimii cinci ani de activitate

a calificativului "foarte bine".

d) fi~a de autoevaluare pentru indeplinirea standardelor minimale

necesare ~l obiigatori i pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul

supenor ~l a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare cu modificarile

ulterioare, conform dispozitiilor legale in vigoare.

e) lista cu publicatiile relevante ~i1saugranturile de cercetare realizate in

anul universitar anterior solicitarii de prelungire de activitate.

Art. 7.

(1) in termen de 30 zile de la mregistrarea dosarului, Consiliul facultatii

analizeaza actele ~i propune Consiliului de administratie admiterea sau respingerea

cerenl.

(2) Consiliul facultatii va solicita directorului de departament din care face

parte cadrul didactic pentru care se solicita mentinerea sau redobandirea ca titular,

o analiza a consiliului departamentului. Analiza consiliului departamentului se va

concretiza intr-un raport ~iva cuprinde obligatoriu informatiile referitoare la:

• necesitatea mentinerii sau redobandirii normei/postului in statele de

functii pentru anul universitar pentru care se solicita continuarea

activitatii, in acord cu politica ~i strategia de personal ~i cu situatia

financiara la nivelul departamentului, pe termen scurt, mediu ~i lung;

• imposibilitatea acoperirii disciplinelor respective cu titulari.

(3) Propunerea de admitere a cererii de mentinere sau redobandire a calitatii

de titular poate fi Iacuta daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) exista 0 norma intreaga disponibila (care nu poate fi acoperita de titulari),

fapt certificat de directorul de departament, in urma unei analize a consiliului

departamentului;

b) exista resursele financiare necesare, fapt atestat de Direclia Economidi a

3



universWitii ~i certificat de decanul facuW1tii;

c) solicitantul indepline~te criteriile de performanta profesionaHi prevazute de

standardele minimale CNA TDCU necesare ~i obligatorii pentru conferirea

titlurilor didactice din invatamantul superior ~i a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare;

d) solicitantul este conducator de doctorat la IOSUD Universitatea din

Craiova;

e) solicitantul a desIa~urat in ultimii patru ani, anteriori solicitarii, 0 activitate

didactica ~i de cercetare importanta concretizata prin publicatii relevante, granturi

de cercetare ~i vizibilitate intemationala. Aceasta activitate trebuie sa reprezinte

minim 50% din standardele minimale CNATDCU pentru gradul de profesor.

(4) Avizul Consiliului faculUitii se materializeaza printr-un raport care va

contine "criterii indeplinite cumulativ" sau "criterii nemdeplinite".

Art. 8. Cadrelor didactice care au ca~tigat in urma unei competitii nationale

~i/sau intemationale un proiect de cercetare, Ii se aplica articolului 294, alin. (6)

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 9.

(1) Consiliul de administratie analizeaza cererile ~i actele depuse pentru

continuarea activitatii unui cadru didactic sau de cercetare dupa implinirea varstei

de pensionare, pentru mentinerea sau redobandirea calitatii de titular in

invatamant/cercetare.

(2) In cazul in care considera necesar, Consiliul de administratie poate

solicita date suplimentare de la facultati ~i/sau de la compartimentele

universitatii.

(3) Consiliul de administratie decide, prin vot, admiterea sau respingerea

cererii, pe baza avizului Consiliului facultatii ~i corelat cu politic a financiara

~i de resurse umane a Universitatii din Craiova.
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Art. 10.

(1) Senatul Universitatii decide, prin vot, asupra propunerilor Consiliului de

administratie de admitere sau de respingere a cererilor pentru mentinerea sau

redobandirea calitatii de titular in Invatamant/cercetare. Procedura de vot este cea

utilizata In cazul validarii posturilor pe perioada determinata.

(2) Hotararea Senatului este definitiva ~i este valabila pentru anul universitar

la care se refera cererea.

Art. 11. Incepand cu data intrarii In vigoare a prezentei metodologii

Inceteaza prevederile art. 1 din Decizia nr. 9828A130.09.2016.

Art. 12. Prezenta metodologie intra In vigoare la 01 octombrie 2018.

Aceastii metodologie afost adoptatii de Senatul Universitiilii din Craiova in

$edinla de plen din data de 06 iulie 2018.

PRESEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ing.
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