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CADRUL LEGISLATIV 

 

Menţinerea calităţii de titular după împlinirea vârstei de pensionare se face în conformitate 

cu  Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și Carta Universităţii Petrol - Gaze din 

Ploieşti. 

 

CAPITOLUL I – Cerințe specifice 

 

Art. 1. Menţinerea calităţii de titular după împlinirea vârstei de pensionare se face la cererea 

cadrului didactic, cu aprobarea Consiliului departamentului, Consiliului facultăţii, Consiliului de 

administraţie  şi a Senatului universitar. Aprobarea se acordă înainte de începerea anului universitar 

şi este valabilă până la sfârşitul anului universitar pentru care se solicită menţinerea calităţii de 

titular. 

 

Art. 2. Condiţiile necesare pentru menţinerea calităţii de titular după împlinirea vârstei de 

pensionare sunt: 

a. existenţa postului în statul de funcţii al departamentului din care face parte cadrul 

didactic, cu condiţia ca prezenţa acestuia să nu îngrădească realizarea normelor didactice şi / 

sau promovarea cadrelor didactice din departament; 

b. să aibă funcţia de profesor sau conferenţiar la data solicitării, pentru menţinerea  calităţii 

de titular până la împlinirea vârstei de 70 de ani;   

c. să fie conducător de doctorat, cu doctoranzi în diferite stadii de pregătire, pentru 

menţinerea calităţii de titular după împlinirea vârstei de 70 de ani; 

d. să nu fi primit sancţiuni în ultimii 3 ani. 

 
Art. 3. Toate cadrele didactice, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 2, inclusiv cadrele didactice care 

împlinesc vârsta de pensionare pe parcursul anului universitar următor, trebuie să depună anual la 

departamente cererea de menţinere a calităţii de titular până la data de 1 iunie. 

Consiliul Departamentului, Consiliul facultății şi Consiliul de administraţie  analizează şi avizează solicitările 

de prelungire a activităţii cadrelor didactice, în perioada 1 – 15 iunie,. Senatul universitar aprobă provizoriu, 

în perioada 15 – 30 iunie, cererile  avizate de aceste structuri de conducere. Validarea solicitărilor se face 

odată cu aprobarea, în Senatul universitar, a statelor de funcţii.  

 

Art. 4. Serviciul Salarizare – Personal va notifica fiecare departament în perioada  1 – 15 
mai a fiecărui an universitar numele cadrelor didactice, conferențiar sau profesor 
universitar, care pot solicita menținerea calității de cadru didactic titular în condițiile 
prezentei metodologii. 
 

Art. 4. 5. Cadrele didactice care îşi menţin calitatea de titular după vârsta de pensionare sunt incluse în 

statele de funcţii şi au toate drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice titulare, prevăzute în legislaţia în 

vigoare şi în toate actele normative ale Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.   

 

Art. 5 6. La evaluările pentru acordarea prelungirilor ulterioare de activitate se ţine cont de îndeplinirea 

obligaţiilor didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice. 

 
Art. 6 7. Se recomandă ca solicitantul să aibă o singură normă didactică în anul universitar pentru care 

solicită menţinerea calităţii de titular. Aprobarea desfăşurării de activităţi didactice în regim de plată cu ora 

este condiţionată de gradul de acoperire cu cadre didactice titulare din cadrul departamentului. 
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Art. 7 8. Prin excepţie de la prevederile Art. 3, aprobarea solicitărilor pentru menţinerea calităţii de 

titular în anul universitar 2016–2017, după împlinirea vârstei de pensionare,  se prelungeşte după 

următorul grafic: 

• termenul de depunere a cererilor la departamente – 12.09.2016; 

• perioada de avizare a cererilor în departamente, consiliile  facultăţilor şi consiliul de 

administraţie – 13.09.2016 – 19.09.2016; 

• aprobarea provizorie a cererilor de către senatul universitar – 22.09.2016; 

• aprobarea finală a cererilor de către senat, odată cu aprobarea statelor de funcţii –              

22 septembrie 2016. 

 

CAPITOLUL II - DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 8 9. Revizia 1 a prezentei metodologii a fost aprobată în sedința Senatului universitar al UPG 

la data de 08.09.2016. 
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