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Un iversitatea
Transilvania
din Brasov
,

IIRII

METODOLOGIA
prlvlnd mentinerea
calitatii
,
, de titularin invatamantul
,
implinirea

In

universitar

sau in cercetare

dupa

varstei de pensionare

conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu rnodificarile ~i cornoletarile ulterioare cadrele

didactice ~i de cercetare i~i pot rnentine calitatea de titular in

invatamantu: superior dupa implinirea varstei

de pensionare, conform prezentei metodologii.
Art. 1 (1) Cererea de rnentinere a calitatil de titular in invatamantul universitar/cercetare
Senatul Universitatii, in conformitate

se aproba de catre

cu legislatia in vigoare, in raport cu strategia de resurse umane a

facultatii ~i in functie de resursele financiare ale Universitatii.
(2) Continuarea activitatil in calitate de cadru didactic/cercetator

titular se acorda la cerere, in functie de

posibilitatea acoperirii normelor didactice cu titulari ~i pe baza evaluarii perforrnantelor

academice ale

so I icitantu lui.
Art. 2 (1) Cadrul didactic sau de cercetare care solicita rnentinerea calitatii de titular pentru un nou an
universitar lnainteaza directorului de departament din care face parte, cu cel putin 120 de zile 'i'naintea
Inceputului de an universitar, un dosar care va cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) curriculum vitae;
c) un raport de autoevaluare privind activitatea didactica ~i de cercetare din ultimii 3 ani.
(2) Consiliului Oepartamentului anallzeaza dosarul ~i II avizeaza favorabil sau nu, raportat ~i la perforrnanta
profesionala. (Anexa 1)
(3) Daca avizul Consiliului Oepartamentului este favorabil, Consiliul Facultatii avizeaza cererea prin vot
secret si, in caz favorabil, transmite dosarul, lrnpreuna cu extrasul din procesul-verbal de sedlnta. spre
avizare (Anexa 2). Consiliului de Admlrustratie al Univarsitatii. care analizeaza dosarele raportat la politica
institutionala - financiara a universitatii,
(4) Oosarele aprobate favorabil de catre Consiliul de Adrninistratie al Universitatii vor fi transmise spre
deliberare Senatului universitar lmpreuna cu un extras din procesul-verbal de ~edinta.
(5) Oosarele incomplete nu vor fi analizate.
(6) Daca sunt

reclamatii

si/sau

se constata

vicii de procedure.

Rectorul

Universitatii,

cu avizul

Compartimentului juridic, va dispune refacerea procedurilor reclamate.
Art.3 (1) Asupra propunerilor
universitare

facute de catre Consiliul de Administratie,

~i ale prevederilor

prezentei

metodologii,

Senatul

In conditiile legii, ale Cartei

poate decide intreruperea

ralatiilor

contractuale sau poate decide, in mod favorabil, asupra cererii, aproband prelungirea contractului individual
de rnunca pe perioada determinata

pentru un nou an universitar, cu posibilitatea

prelungirii anuale,

pan a la implinirea varstei de 70 ani.
(2) Persoanele ale carer cereri nu au fost aprobate favorabil, pot presta activitatl didactice in regim de plata
cu ora conform metodologiei interne.
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(3) Toate dosarele analizate In Senatul Universitatii vor fi returnate, spre arhivare, facultatilor de unde provin.
Art. 4 (1) Senatul Universitatf

poate aproba prelungirea calitatii de titular pana la finele anului universitar

cadrelor didactice care Tmplinesc varsta de pensionare ln timpul semestrului, ~i au depus dosarul spre
aprobare Consiliului Departamentului cu minim 30 de zile Tnainte de Tnceputul semestrului In care va Tmplini
varsta de pensionare, In conditiile prezentei metodologii. Consiliul
prelungire a activitatit

~i transmite

Facultatii avizeaza sau nu

spre aprobare Consiliului de Adrninistratie

0

cerere de

numai dosarele cadrelor

didactice cu cereri aprobate.
(2) Dosarul va cuprinde: extras din procesul verbal al sedintei Consiliului

departamentului, extras din

procesul verbal al sedintei Consiliului Facultatii. extras din procesul verbal al Consiliului de Adrninistratie,
cererea solicitantului, curriculum vitae ~i un raport de autoevaluare privind perforrnanta profesionala din
ultimii trei ani.
(3) Cadrele didactice cu dosare respinse sau cadrele didactice care nu si-au depus solicitarea

de prelungire

vor urma procedurile legale pentru pensionare.
Art.S Prezenta Metodologie intra In vigoare

lncepand cu anul universitar 2019 - 2020.

Prezenta Metodologie a fost discutata ?i aprobata in sedinta Senatului Universitatii Transilvania
din data de 13.03.2019

?i se abroga Metodologia privind rnentinerea calitatii de titular in Tnvatamantul

universitar sau In cercetare dupa Tmplinirea varstei de pensionare, aprobata in data de 9.07.2014.

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean,
Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov
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Anexa 1

Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea:
Departamentul:

EXTRAS

din procesul - verbal al ~edintei Consiliului Departamentului

din data de

privind analiza cererilor de rnentinere a calitatii de titular

pentru anul universitar
La sedinta

Consiliului

.

20 .. - 20 ...

Departamentului

au participat

membri din totalul de

........ membri. Au fost puse in discutie dosarele urrnatoritor solicitanti:

1.
2.
Conform Metodologiei

privind rnentinerea calitatii de titular situatia se prezinta astfel:

Voturi

Nr. crt. Numele ~i prenumele

Propunerea Consiliului facultatii
pentru Consiliul de adrninistratie pe

Total
1.
2.

Director Departament,

3/4; Reg_E_7Ied. 1, rev. 0

pentru

irnpotriva

anulate

universitate

a
Anexa 2

Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea:

EXTRAS

din procesul - verbal al sedintei Consiliului Facultatii """"""".""""""""""""."."""

din data de """""" privind analiza cererilor de rnentinere a calitatii de titular

pentru anul universitar 20" - 20 . .
La sedinta Consiliului Facultatti au participat """. membri din totalul de """" membri. Au fost puse in
discutie dosarele urrnatorilor soticitanti:

1.
2.
Conform Metodologiei privind rnentinerea calitatii de titular situatia se prezinta astfel:

Voturi

Nr. crt. Numele ;;i prenumele

Propunerea Consiliului facultatii
pentru Consiliul de adrninistratie pe

Total

1.
2.

Decan,
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pentru

Impotriva

anulate

universitate

