METODOLOGIE
privind menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar
sau în cercetare, după împlinirea vârstei de pensionare

PREAMBUL
Având în vedere că Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 instituie
prin art.289 al.(1) principiul conform căruia personalul didactic se
pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani,
că, în baza art.289 al.(3), cadrele didactice pot continua activitatea
după pensionare şi
că, în temeiul art.289 al.(6) aşa cum a fost introdus prin
O.U.G.nr.21/2012 precum şi în baza O.U.G.nr.117/2013 cadrele didactice
şi de cercetare îşi pot menţine calitatea de titulari prin prelungirea
activităţii pe baze anuale fără pensionare, s-a elaborat şi aprobat prezenta
metodologie.
Art.1. Continuarea activităţii cadrelor didactice/ cercetare este
posibilă în una din următoarele situații:
a) nu există titulari care să îndeplinească condițiile pentru
acoperirea disciplinelor din cadrul postului respectiv
b) au calitatea de conducători de doctorat (cu doctoranzi în
pregătire);
Art.2. Menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar/
cercetare se aprobă de către Senatul universităţii, prin vot, în conformitate
cu Legea educaţiei naţionale, O.U.G.nr.21/2012, O.U.G.nr.117/2013, în
baza criteriilor profesionale de performanţă şi a situaţiei financiare a
universităţii.
Art.3. Cu acest scop, cadrul didactic/de cercetare interesat va
depune, înainte de începerea anului universitar, o cerere prin care îşi
declară disponibilitatea de a continua activitatea didactică, însoţită de o
adeverinţă medicală și o adeverință că nu a fost sancţionat disciplinar în
ultimii 5 ani.

Art.4. Cererea, însoţită de recomandarea / propunerea Consiliului
Departamentului sau Consiliului Şcolii Doctorale, va fi transmisă
Consiliului de Administraţie spre avizare.
Avizul Consiliului de Administraţie priveşte încadrarea măsurii în
politica financiară şi de resurse umane la nivelul universităţii.
Art.5. Dosarele avizate de către Consiliul de Administraţie al
universităţii vor fi transmise spre deliberare Senatului universitar.
Art.6. Senatul, analizând condiţiile mai sus menţionate, poate
decide după cum urmează:
a) prelungirea activităţii ca titular până la finele anului universitar
pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare în timpul
anului universitar;
b) prelungirea contractului individual de muncă, în calitate de
titular, pe perioadă determinată pentru un nou an universitar, cu
posibilitatea prelungirii anuale.
Art.7. Persoanele ale căror cereri nu au fost aprobate pot presta, cu
aprobare prealabilă, activităţi didactice în regim de plata cu ora, conform
legii.
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