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Hotărârea nr. 70/27.04.2016
cu privire la aprobarea
modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare
În baza propunerii Comisiei Senatului pentru Guvernanță universitară cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către cadrele
didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare;
În conformitate cu prevederile art. 289 alin. 6 din Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 22 pct. 40 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și
a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Senatul și Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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METODOLOGIA
de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către cadrele didactice care au împlinit
vârsta legală de pensionare

Art. 1 Prezenta metodologie stabileşte principiile, criteriile şi procedura aplicate în Academia de
Studii Economice din Bucureşti (ASE) pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământ de către
personalul didactic şi de cercetare care împlineşte vârsta legală de pensionare.
Art. 2 Categoriile de personal didactic şi de cercetare cărora li se aplică prevederile prezentei
metodologii sunt:
a. Membri ai personalului didactic și de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare
de 65 de ani și în cazul cărora s-au aplicat prevederile art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011
a educaţiei naţionale, modificată şi completată (conform OUG 21/30.05.2012 și OUG
49/26.06.2014) şi solicită în scris menţinerea calităţii de titular și în anul universitar
următor;
b. Membri ai personalului didactic și de cercetare care împlinesc vârsta legală de pensionare
de 65 de ani pe parcursul anului universitar următor şi solicită în scris menţinerea calităţii
de titular.
Art. 3 (1) Menţinerea calităţii de titular în învăţământul superior pentru categoriile de personal
didactic şi de cercetare prevăzute la art. 2 se aprobă în cazul în care normele didactice și de
cercetare nu pot fi acoperite cu titulari.
(2) Menţinerea calităţii de titular în învăţământ pentru categoriile de personal prevăzute la
art. 2 se face pe baza evaluării anuale a performanţelor academice.
Art. 4 (1) Condiţiile necesare pentru menţinerea calităţii de titular sunt:
a) Existența volumului de activități didactice și de cercetare care să permită constituirea
unui post didactic aferent specializării și competențelor solicitantului;
b) Neafectarea în nici-un fel a constituirii normelor didactice și de cercetare pentru
personalul didactic şi de cercetare titular care nu a împlinit vârsta legală de pensionare
precum și a organizării de concursuri didactice;
c) Solicitantul să nu împlinească vârsta de 70 de ani pe parcursul anului universitar
pentru care solicită menținerea calității de titular;
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d) Solicitantul să fi fost evaluat în ultimii 5 ani și să fi obținut calificativul „bine” sau
„foarte bine”;
e) Solicitantul să fi obținut calificativul „bine” sau „foarte bine” pentru criteriul 1
Evaluarea din partea studenților și criteriul 5 Evaluarea colegială a serviciilor aduse
comunității academice, prevăzute în Metodologia pentru evaluarea periodică a
personalului didactic și de cercetare din ASE, în anul universitar anterior celui pentru
care solicită menținerea calității de titular.
(2) În cazul personalului didactic şi de cercetare căruia, pentru merite profesionale şi
ştiinţifice deosebite, li s-a decernat de către Senatul ASE Diploma „Virgil Madgearu” cu medalie
de aur nu se mai solicită îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 1 lit. d) și e).
Art. 5 Etapele parcurse în vederea menţinerii calităţii de titular în învăţământ sunt:
(1) Cadrele didactice prevăzute la art. 2 din prezenta metodologie, care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 4 din prezenta metodologie şi doresc menţinerea calităţii de
titular, trebuie să depună o cerere către conducerea departamentului de care aparţin până la
data de 1 iulie a anului universitar anterior celui pentru care solicită menținerea calității de
titular (conform anexei);
(2) Cererea va fi însoțită de următoarele documente atestatoare:
a) O adeverință emisă de decanatul facultății unde a desfășurat activități didactice, din
care să rezulte obținerea calificativelor „bine” sau “foarte bine” pentru criteriul 1
Evaluarea din partea studenților prevăzut în Metodologia pentru evaluarea
periodică a personalului didactic și de cercetare din ASE, în anul universitar în care
depune adeverința;
b) O adeverință emisă de directorul departamentului unde este titular cadrul didactic
din care să rezulte obținerea calificativelor „bine” sau “foarte bine” pentru criteriul
5 Evaluarea colegială a serviciilor aduse comunității academice, prevăzute în
Metodologia pentru evaluarea periodică a personalului didactic și de cercetare din
ASE, în anul universitar anterior celui pentru care solicită menținerea calității de
titular;
c) O copie după ultimul Certificat de evaluare internă sau o adeverință din care să
rezulte obținerea în ultimii 5 ani a calificativelor „bine” sau „foarte bine”.
(3) Consiliile departamentelor, Consiliile facultăţilor şi Consiliul de administraţie
analizează şi avizează până la data de 30 iulie solicitările de menţinere a calităţii de titular si le
înaintează spre aprobare Senatului universitar;
(4) Comisia de specialitate a Senatului universitar analizează solicitările primite,
elaborează propuneri cu privire la acestea și le remite spre aprobare plenului Senatului;
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(5) Aprobarea se acordă înainte de finalizarea procesului de elaborare a ştatelor de funcții
şi este valabilă până la sfârşitul anului universitar pentru care se solicită menţinerea calităţii de
titular.
Art. 6. Cadrele didactice care obţin menţinerea calităţii de titular vor fi incluse în ştatele de funcţii
şi vor avea toate drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice titulare, prevăzute de legislaţia în
vigoare şi reglementările interne ale ASE.
Art. 7 Pentru cadrele didactice care nu obţin menţinerea calităţii de titular se aplică prevederile
art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, modificată şi completată: Senatul universitar, în baza
criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea
activităţii unui cadru didactic după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de
un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă.
Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă
didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice
pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.
Art. 8. Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti în şedinţa sa din 19 iunie 2013, modificată și completată în ședința Senatului din 27
aprilie 2016.

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
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Anexa
Aviz favorabil / nefavorabil Consiliul de Administraţie,

Aprobare Senat,

Rector

Preşedintele Senatului Universitar

Data:

Data:

Aviz favorabil / nefavorabil Consiliul Facultăţii,
Decan
Data:

Aviz favorabil / nefavorabil Departament,
Directorul Departamentului
Data:
Domnule Președinte,

Subsemnatul (a), ............................................................., având funcţia didactică de
......................................, la Departamentul ...................................................., Facultatea
.................................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 289, alin. (6) din Legea nr. 1 /
2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată, aprobarea pentru menţinerea calităţii de
titular în învăţământ. În cazul aprobării renunţ la pensie, în conformitate cu art. 289, alin. (7) din
Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată.
Menţionez că la data de ....................... am împlinit / împlinesc 65 de ani.
Declar pe propria răspundere că am fost evaluat în ultimii 5 ani conform Metodologiei de evaluare
periodică a cadrelor didactice și am obținut calificativul Bine / Foate bine și, de asemenea, am
obținut calificativul Bine / Foarte bine pentru criteriul 1 Evaluarea din partea studenților și criteriul
5 Evaluarea colegială a serviciilor aduse comunității academice, prevăzute în Metodologia pentru
evaluarea periodică a personalului didactic și de cercetare din ASE, în anul universitar anterior
celui pentru care solicită menținerea calității de titular.

Semnătura

Data
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