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Art. 1 Prezenta Metodologie a fost elaborată în baza prevederilor Legii Educației Naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011, „Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în baza 
criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea 
activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe 
perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei 
universitare, fără limită de vârstă. (…)” 
(2) De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) din Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, „(…) 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, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării 
anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.” 
 
Art. 3 În Universitatea Ecologică din București, cadrele didactice/de cercetare care 
îndeplinesc condițiile de pensionare sau sunt deja pensionari își pot continua activitatea 
didactică/de cercetare în condițiile legii și a celor stipulate în prezenta Metodologie. 
 
Art. 4 Procedura de menţinere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare este 
următoarea:  
a) cadrul didactic universitar sau cercetătorul va depune solicitarea în acest sens la 
departamentul academic/de cercetare unde își desfășoară activitatea, cu cel puțin 30 de zile 
înainte de împlinirea vârstei de pensionare;  
b) solicitarea va fi analizată de către consiliul departamentului și va fi transmisă apoi 
consiliului facultății în vederea deciziei de susținere a solicitării; 
c) în situația soluționării pozitive a cererii, consiliul facultății va face propunerea de 
continuare a activității cadrului didactic și o va trimite, spre avizare, Senatului Universității 
Ecologice din București de unde, în cazul votului pozitiv, va fi remisă, spre aprobare, 
Consiliului de Administrație.  
 
Art. 5 (1) În luarea deciziilor vor fi avute în vedere:  
a) existența postului vacant, care să conțină disciplinele corespunzătoare în statul de funcții al 
departamentului, pentru anul universitar respectiv;  
b) competența cadrului didactic pentru a fi titular la disciplinele respective, demonstrată prin 
realizările sale profesionale (cursuri, publicații, participări la conferințe interne și 
internaționale), participări în echipele manageriale ale unor proiecte de cercetare;  
c) realizările științifice și profesionale ale cadrului didactic pe ultimii 5 ani care să 
corespundă postului, specializării programului de studii, specifice domeniilor de licență și 
master; 
d) obținerea de către cadrul didactic a calificativului „foarte bine” la ultimele trei evaluări 
efectuate de către directorul de departament;  



e) faptul că solicitantul nu a primit nicio sancțiune disciplinară sau din partea Comisiei de 
Etică a UEB în ultimii cinci ani; 
f) desfășurarea de către acesta a altor activități în interesul învățământului și cercetării.  
(2) În măsura în care se va aproba solicitarea, cadrul didactic va avea ca obligații:  
a) să desfășoare activitățile didactice și de cercetare, conform cerințelor postului; 
b) să îndrume elaborarea de lucrări de licență și/sau teze de disertaţie;  
c) să se implice în activitățile facultății.  
 
Art. 6 Menţinerea calităţii de titular în învățământ/cercetare, cu toate drepturile și obligațiile 
ce decurg din această calitate, se face anual, pe baza evaluării performanțelor didactice și de 
cercetare. 
 
Art. 7 În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011, „ (…) Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.”. 
 
Art. 8 Prezenta Metodologie a fost discutată și aprobată în ședința Senatului universitar din 
data 23 iulie 2014 și revizuită în ședința din 20 octombrie 2022. 

  
Președintele Senatului, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


