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1. SCOP 
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de continuare a activităţii 

unui cadru didactic sau de cercetare al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea 
de prelungire anuală conform Cartei universitare, conform prevederilor legale. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, pentru 

organizarea şi desfăşurarea procesului de continuare a activităţii unui cadru didactic sau 
de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu 
posibilitatea de prelungire anuală. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011. 
3.2. Carta Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, septembrie 2011. 
3.3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 30 mai 2012, privind modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011. 
3.4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 din 18 decembrie 2012, privind modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011. 
3.5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 30 decembrie 2013, privind modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011. 
 

4. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII 

4.1. CONTINUAREA ACTIVITĂŢII DUPĂ PENSIONARE 

Art.1.  Senatul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în baza criteriilor de 
performanţă profesională şi a situaţiei financiare a universităţii, poate decide 
continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare, după pensionare, în 
baza unui contract pe perioadă determinată de până la un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare. 

Art.2. Continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare, după pensionare, în 
baza unui contract pe perioadă determinată de până la un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare, se poate efectua numai dacă situaţia 
financiară permite acest lucru şi numai în cazul în care Universitatea/ Facultatea/ 
Departamentul nu poate acoperi normele cu titulari. 

Art.3. (1) Continuarea activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală, se poate acorda, la 
cerere, cadrelor didactice sau cercetătorilor membri ai Academiei Române, 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă sau Academiilor de ramură înfiinţate prin lege; 
(2) Continuarea activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală, se poate acorda, la 
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cerere, cadrelor didactice sau cercetătorilor care îndeplinesc următoarele condiţii 
minimale: 

─ deţinerea calităţii de conducător de doctorat; 
─ coordonarea a minimum 4 teze de doctorat validate prin ordin de ministru 

până la data depunerii cererii de menţinere a calităţii de titular,  inclusiv existenţa 
de doctoranzi în stagiu sau creaţii remarcabile în domeniul arhitectural/ structural; 

─ alte condiţii specifice stabilite de Consiliul facultăţii. 
Art.4. (1) Continuarea activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 

determinată de un an, a unui cadru didactic sau de cercetare, conform art. 3, alin. 
(1), se avizează de către Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Senatul 
Universităţii, în perioada alcătuirii statelor de funcţii ale departamentelor pentru 
anul universitar următor.  
(2) Continuarea activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, a unui cadru didactic sau de cercetare conducător de 
doctorat, conform art. 3 alin. (2), se avizează de către Departament, Consiliul 
Facultăţii de care aparţine Departamentul, Consiliul Facultăţii în care are loc 
respectiva activitate şi de către Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Senatul 
Universităţii, în perioada alcătuirii statelor de funcţii ale departamentelor pentru 
anul universitar următor. 
(3) Consiliul de Administraţie stabileşte, la începutul fiecărui an universitar, 
calendarul activităţilor legate de avizarea în Departamente, în Consiliile Facultăţilor 
şi în Consiliul de Administraţie şi aprobarea în Senatul Universităţii a cererilor de 
continuare a activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, în anul universitar următor. 

Art.5. (1) Cadrele didactice membre ale Academiei Române, Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă sau Academiilor de ramură înfiinţate prin lege, conform art. 3 alin. (1), care 
vor împlini vârsta de 65 de ani în cursul anului universitar următor sau care au 
continuat activitatea în anul universitar curent, depun la Rectoratul Universităţii o 
cerere de continuare a activităţii după pensionare, în baza unui contract pe 
perioadă determinată de până la un an. 
(2) Cererile sunt înaintate spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre 
aprobare Senatului, în perioada alcătuirii statelor de funcţii ale departamentelor 
pentru anul universitar următor. 

Art.6. (1) Cadrele didactice sau cercetătorii conducători de doctorat, conform art. 3 alin. 
(2), care vor împlini vârsta de 65 de ani în cursul anului universitar următor, cadrele 
didactice şi cercetătorii care au continuat activitatea în anul universitar curent, 
depun o cerere de continuare a activităţii după pensionare, în baza unui contract 
pe perioadă determinată de un an, spre avizare, Departamentului/ Centrului de 
cercetare. Avizul Departamentului/ Centrului de cercetare trebuie să cuprindă o 
prezentare a situaţiei posturilor vacante din statele de funcţiuni, a acoperirii 
normelor cu titulari, precum şi o prezentare a situaţiei încadrării în fonduri la nivelul 
facultăţii, domeniului, departamentului şi contractului de cercetare. 
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(2) Cadrele didactice sau cercetătorii conducători de doctorat, conform art. 3 alin. 
(2), care vor împlini vârsta de 65 de ani în cursul anului universitar următor, cadrele 
didactice şi cercetătorii care au continuat activitatea în anul universitar curent, 
întocmesc un dosar pe care îl depun la Decanatul Facultăţii în vederea discutării şi 
avizării în Consiliul Facultăţii; dosarul conţine: 

a) cerere (înregistrată la Registratura Universităţii) adresată Rectorului 
Universităţii, în care solicitantul precizează activităţile didactice şi/ sau de 
cercetare pe care le va continua în anul universitar următor; 

b) curriculum vitae; 
c) lista de lucrări, cu evidenţierea realizărilor din ultimii cinci ani; 
d) extras din procesul - verbal al şedinţei de Departament/ Centru de cercetare 

care să reflecte discuţiile şi avizul favorabil al Departamentului asupra 
cererii. 

(3) Biroul Consiliului Facultăţii propune şi aprobă o Comisie de analiză a dosarelor 
depuse la Decanat, cărora li se repartizează dosarele existente. Comisia este 
formată din trei profesori universitari conducători de doctorat, dintre care Biroul 
Consiliului numeşte preşedintele. 
(4) Comisia de analiză întocmeşte câte un referat pentru fiecare cerere în finalul 
căruia propune avizarea, favorabilă sau nefavorabilă. Referatul Comisiei de analiză 
face parte din dosarul analizat. Dosarele incomplete nu se supun aprobării 
Consiliului facultăţii. 
(5) După prezentarea, discutarea şi avizarea favorabilă în Consiliul Facultăţii, 
dosarul, care conţine toate documentele conform alin. (2), se completează cu un 
extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii şi se înaintează la 
Rectorat, pentru analiză şi avizare în Consiliul de Administraţie şi pentru 
prezentare şi aprobare în Senatul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 
Dosarele incomplete nu se supun aprobării Senatului Universităţii. 
(6) Şedinţele Departamentelor, ale Consiliilor Facultăţilor, Consiliului de 
Administraţie şi Senatului Universităţii privind avizarea/ aprobarea cererilor de 
continuare a activităţii după pensionare, în baza unui contract pe perioadă 
determinată de un an, pot avea loc numai dacă participă cel puţin 2/3 din numărul 
total de membri; hotărârile se iau prin vot deschis, cu aprobarea a mai mult de 
jumătate din membrii cadre didactice titulare şi cercetători cu drept de vot prezenţi. 

Art.7. Continuarea activităţii după pensionare se poate face în baza unui contract pe 
perioadă determinată, care însă nu poate depăşi începutul anului universitar 
următor. 

 
4.2. DISPOZIŢII  FINALE 

Art.8. (1) Procedura se aplică în cazul cadrelor didactice pensionate conform prevederilor 
Legii 1/ 2011. 

 (2) Procedura intră în vigoare după aprobarea în Senatul Universităţii. 
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5. RESPONSABILITĂŢI / NIVELURI IERARHICE/ FUNCŢII DE CONDUCERE 
 
5.1. Senatul Universităţii 
− adoptă procedura; 
− aprobă reviziile procedurii. 

5.2. Consiliul de Administraţie 
− avizează procedura şi reviziile acesteia. 

5.3. Rectorul Universităţii 
− aprobă procedura; 
− impune aplicarea procedurii; 
− asigură resursele necesare desfăşurării procesului. 

5.4. Prorector cu activitatea didactică 
− verifică procedura; 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

5.5. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC 
− avizează procedura. 

5.6. Prorectoratul Didactic 
− iniţiază procedura; 
− elaborează şi modifică procedura; 
− difuzează procedura. 

5.7. Decani, Directori de departamente  
− aplică procedura. 

5.8. Direcţia Resurse Umane 
− aplică procedura. 

 
6. ÎNREGISTRĂRI 
 
6.1. Lista de difuzare 
6.2. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Cercetare Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul Informatizare 
7. Prorectoratul Probleme Studentesti 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
20. Direcţia Generală Administrativă 
21. Direcţia Economică 
22. Direcţia Resurse Umane 


