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1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Scopul acestei metodologii este de a descrie procedura în baza căreia se efectuează 

evaluarea anuală a performanţelor academice a cadrelor didactice titulare care urmează să 

împlinească vârsta de pensionare, în menţinerii calităţii de titular în cazul în care instituţia nu poate 

acoperi normele cu titulari.  

Art. 2. Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2012 privind 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, punctul 14 potrivit căruia  

“la articolul 289, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 

cuprins: „(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de 

învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în 

învăţământ şi/sau în cercetare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o 

metodologie stabilită de senatul universitar“. 

Art. 3. În raport cu necesităţile academice ale Universităţii şi în vederea menţinerii standardelor 

de calitate a educaţiei şi asigurarea acesteia, Senatul universitar poate hotărî, la propunerea 

decanului facultăţii menţinerea calităţii de titular a unor cadre didactice pentru a acoperi normele de 

titulari conform prezentei metodologii. 

2. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANŢELOR 

ACADEMICE  

Art. 4. Personalul didactic, care potrivit art. 289 alin. 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

urmează să se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani, poate opta între dobândirea calităţii de 

pensionar şi menţinerea, în condiţiile prezentei metodologii, a  calităţii de titular al UCDC pentru a 

acoperi normele de titulari.  

Art. 5. Decanul facultăţii, al cărui cadru didactic titular UCDC este în situaţia descrisă la art. 4, 

dacă potrivit statului de funcţii al personalului didactic este necesar să acopere norma de titular 

respectivă, va anunţa cadrul didactic cu cel puţin 30 de zile înainte pentru a-şi exprima intenţia de 

menţinerea a calităţii de titular. 

Art. 6. În cazul în care cadrul didactic optează pentru menţinerea calităţii de titular va depune, 

la decanul facultăţii, cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinirea vârstei de pensionare o cerere 

scrisă însoţită de un c.v., o autoevaluare si o recomandare din partea unui cadru didactic cu cel puţin 

acelaşi grad didactic.  

De asemenea, va aduce la cunoştinţă, în scris, şi Biroul Resurse Umane al UCDC  intenţia sa de 

menţinere a calităţii de titular pentru a nu i se întocmi dosarul de pensionare conform dispoziţiilor 

legale. 

Art. 7. Curriculum vitae se completează de către cadrul didactic titular UCDC conform 

modelului European, iar autoevaluarea trebuie să cuprindă aprecieri proprii cu privire la activitatea 

didactică şi de cercetare, la prestigiul profesional şi se completează cu lista de lucrări considerate a fi 

cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, participări la conferinţe naţionale sau 

internaţionale, proiectele de cercetare – dezvoltare la care a participat în calitate de membru sau pe 

care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte 

sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele 

publicaţii sau brevete rezultate, premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 

ale sale (membru în colegiile de redacţie ale unor reviste recunoscute, afilieri la organizaţii 

http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mrrl4zdamjsfuydkljtgbpwcmryhe
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profesionale din domeniu cu recunoaştere naţională şi/sau internaţională, membru în comisii de 

specialitate etc.). 

Art. 8. Decanul facultăţii, în urma analizei dosarului, va aviza cererea, care însoţită de avizul 

Seviciul Juridic UCDC, o va prezenta spre aprobare Senatului Universităţii până la împlinirea 

vârstei de pensionare a cadrului didactic în cauză.  

Art. 9. Senatul Universităţii, la propunerea decanului facultăţii, hotărăşte dacă se menţine 

calitatea de titular a cadrului didactic respectiv pentru acoperirea unei norme de titular din statul de 

funcţii al personalului didactic al departamentului facultăţii care l-a propus.  

Art. 10. După aprobare, decizia comună a Rectorului şi Preşedintelui Universităţii emisă în 

baza hotărârii Senatului va fi comunicată de către Biroul Resurse Umane cadrului didactic şi  

Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

2. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 11. Senatul Universităţii hotărăşte anual menţinerea calităţii de titular a unor cadre 

didactice titulare care urmează să împlinească vârsta de pensionare, pentru a acoperi normele de 

titulari conform prezentei metodologii. 

Art. 12. Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 

14.03.2012 şi intră în vigoare cu aceeaşi dată. 

 


