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1. SCOPUL PROCEDURII 

Procedura stabileşte condiţiile în care se realizează menţinerea calităţii de titular a cadrelor 
didactice şi de cercetare din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava care împlinesc vârsta de 65 
de ani şi, de asemenea, reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat 
pentru limită de vârstă. 
  
2. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura este aplicată cadrelor didactice angajate în Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava la atingerea limitei de vârstă pentru pensionare şi persoanelor pensionate pentru limită de 
vârstă care au fost titulare şi doresc să-şi redobândească funcţia de personal didactic. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea nr. 1 / 2011 - Legea educaţiei naţionale cu modificările ulterioare; 
3.2. Decizia Curţii Constituţionale nr. 397/2013 - referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 284 aliniatul (7) şi articolul 289 aliniatul (7) 
din Legea educaţiei naţionale  nr. 1 / 2011; 

3.3. Legea nr. 263 /2010 - privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3.4. Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; 

3.5. R42 - Regulament privind evaluarea performanţei personalului didactic. 
 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
4.1. Termeni şi definiţii 
4.1.1   Contractul individual de muncă - contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită 
salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau 
juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. 
 
4.2. Abrevieri 
USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

 
5. CONŢINUT 

5.1. Preambul 
5.1.1 Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
5.1.2 Încetarea de drept a contractului individual de muncă are loc la data îndeplinirii cumulative 

a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare în 
conformitate cu art. 289 aliniatul (1) din Legea 1/2011 şi articolul 56 aliniatul (1), litera c) 
din Codul muncii. 

5.1.3 (1) Menţinerea în activitate a personalului didactic sau de cercetare după vârsta de 65 de 
ani se poate realiza anual dacă sunt îndeplinite standardele de performanţă precizate la pct. 
5.3.1.  
(2) Menţinerea statutului de titular şi reîncadrarea în funcţia de personal didactic a 
personalului didactic pensionat se pot face anual cu aprobarea Senatului USV, în cazul în 
care USV nu poate acoperi normele cu titulari. 
(3) Menținerea calității de titular până la finalului anului universitar în care se împlinesc 65 
de ani se face conform prevederilor legale în vigoare. 
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5.1.4 Cadrele didactice / cercetătorii care sunt în situaţia de a beneficia de prevederile articolului 
5.1.3. trebuie să întocmească o cerere de menţinere / reîncadrare în funcţie. În cazul 
reîncadrării persoana în cauză va solicita suspendarea pensiei pe durata reîncadrării.  

5.2. Menţinerea statutului de titular sau reîncadrarea 
5.2.1 (1) Cadrele didactice care îşi pot pierde calitatea de titular fie datorită împlinirii vârstei de 

pensionare fie datorită încetării contractului de muncă pe perioadă determinată care a 
prelungit statutul de titular după împlinirea vârstei de 65 de ani şi care doresc să continue 
activitatea, vor depune o cerere înregistrată la Registratura USV în acest sens.  
(2) Cererea se depune cu maxim 90 de zile calendaristice şi minim 30 de zile calendaristice 
înainte de data încetării calităţii de titular.  

5.2.2 (1) Cadrele didactice care şi-au pierdut calitatea de titular prin pensionare şi doresc 
reîncadrarea vor depune o cerere înregistrată la Registratura USV în acest sens.  
(2) Cererea se depune cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data începerii 
semestrului universitar. 

5.2.3 În cazul cadrelor didactice care nu deţin calitatea de conducători de doctorat, cererea va fi 
însoţită de fişa F09 completată cu rezultatele activităţii din ultimul an de activitate socotit 
până la data depunerii cererii.  

5.2.4 (1) Fişa F09 va fi însoţită de documentele justificative aferente.  
(2) Punctajul specificat în fişă va fi validat de Consiliul ştiinţific al USV în termen de 
maxim 5 zile lucratoare de la data depunerii solicitării la Registratura USV.  
(3) Consiliul ştiinţific poate solicita clarificări sau documente justificative suplimentare în 
vederea validării punctajului.  
(4) În cazul în care sunt îndeplinite standardele minime, menţionate la pct. 5.3.1, cererea va 
fi luată în discuţia consiliului departamentului. 

5.2.5 (1) Cererea cadrului didactic, împreună cu un memoriu de argumentare din partea 
directorului de departament şi punctul de vedere al Consiliului departamentului, se supun 
analizei în cadrul şedinţei de departament şi se avizează prin vot secret.  
(2) Avizul priveşte încadrarea măsurii în politica financiară şi de resurse umane la nivelul 
departamentului.  
(3) În cazul avizului pozitiv, cererea şi documentaţia se înaintează Consiliului facultăţii. 

5.2.6 Consiliul facultăţii analizează cererea şi celelalte documente aferente şi avizează prin vot 
secret solicitarea. În cazul avizului pozitiv, cererea şi documentaţia se înaintează Consiliului 
de administraţie.  

5.2.7 (1) Consiliul de administraţie analizează cererea şi celelalte documente aferente şi, având în 
vedere aspectele financiare şi de asigurare a resursei umane avizează prin vot secret 
solicitarea.  
(2) În cazul avizului pozitiv, cererea şi documentaţia se înaintează Senatului. 

5.2.8 Orice aviz negativ dat în şedinţa de departament sau în şedinţa de Consiliu a facultăţii sau în 
şedinţa de Consiliu de administraţie conduce automat la respingerea cererii.  

5.2.9 Reînnoirea aprobării pentru menţinerea statutului de titular se face în condiţiile pct. 5.2.1. 
5.2.10 Cei cărora li se aprobă menţinerea în activitate sau reîncadrarea îşi menţin drepturile şi 

obligaţiile care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute anterior. 
 

5.3. Standarde minime 
5.3.1 Standardele minime didactice şi de cercetare pentru cadrele didactice care solicită 

menţinerea statutului de titular sau reîncadrarea sunt: 
a) deţinerea calităţii de conducător de doctorat sau 
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b) obţinerea a 200 de puncte, în anul anterior depunerii cererii de încadrare, pentru 
activităţile din cap. I şi II din fişa de evaluare F09 din Anexa 3 a  Regulamentului R51 – 
Ocuparea posturilor didactice vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată. 

 
6. RESPONSABILITĂŢI  
 
6.1 Consiliul departamentului are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) analizează şi avizează favorabil sau nu propunerea de argumentare a directorului de 
departament; 

b) întocmeşte avizul cu motivarea deciziei; 
c) în cazul unui aviz pozitiv înaintează decizia consiliului facultăţii. 

6.2 Consiliul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 
a) analizează şi avizează favorabil sau nu propunerea consiliului departamentului; 
b) întocmeşte avizul cu motivarea deciziei; 
c) în cazul unui aviz pozitiv înaintează decizia consiliului de administraţie. 

6.3 Consiliul de administraţie are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 
a) analizează şi avizează favorabil sau nu propunerea directorului de departament; 
b) întocmeşte avizul cu motivarea deciziei; 
c) în cazul unui aviz pozitiv înaintează decizia senatului. 

6.4 Senatul aprobă propunerile pentru menţinere sau reîncadrare în funcţia didactică în baza 
propuneri consiliului de administraţie. 

6.5 Consiliul ştiinţific are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 
a) verifică corectitudine calculului pentru punctajul din F09; 
b) avizează îndeplinirea standardelor minimale din fişa F09. 

6.6 Rectorul USV emite decizie de menţinere sau reîncadrare în funcţia didactică. 
6.7 Serviciul Resurse Umane întocmeşte actele necesare pentru menţinerea sau reîncadrarea în 

funcţia didactică. 
 
 
7. DISPOZIŢII FINALE 
 
7.1 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Senatului. 
7.2 Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării de către Senat. 
7.3 Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de auditul intern. 
7.4 Prezenta procedură abrogă ediţia precedentă aprobată prin Hotărârea Senatului USV nr. 47 

din 17.04.2014. 


