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Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, R0-400084 

Tel. : 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

senat.ubbcluj.ro 

privind modificarea şi completarea Metodologiei privind continuarea 
activităţii didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie cu nr. 1 294/08.02.2021 
privind modificarea şi completarea Metodologiei privind continuarea activităţii didactice şi de 
cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru resurse umane şi al 
Comisie pentru regulamente şi probleme juridice, 

În temeiul art. 18 litera e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Senatului, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 
reunit în sedintă online la data de 15 februarie 2021, 

' ' 
hotărăste: 

' 

Art. 1. Metodologia privind continuarea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după 
împlinirea vârstei de pensionare se modifică şi se completează după cum urmează: 

Art.4 
(1) Formele de continuare a activităţii personalului didactic şi de cercetare care a împlinit 
vârsta de pensionare sunt următoarele: 
a) fără pensionare, în calitate de personal didactic sau de cercetare titular; 
b) după pensionare, în calitate de personal didactic asociat, angajat cu contract individual 
de muncă pe durată determinată de un an. 
(2) Menţinerea calităţii de titular a personalului cu vârstă de pensionare se face exclusiv 
în cazul în care normele nu pot fi acoperite cu alţi titulari. 

Art. 5 
(1) Acordarea dreptului de continuare a activităţii se face: 
a) pe durata unui an universitar, 
b) la cererea cadrului didactic sau de cercetare, 



c) pe baza unui dosar care să documenteze îndeplinirea criteriilor minimale de 
performanţă şi acolo unde există, a criteriilor suplimentare stabilite de prezenta 
metodologie, şi 
d) în funcţie de existenţa resurselor financiare. 
(2) În cazul personalului didactic şi de cercetare care doreşte continuarea activităţii şi care 
deţine calitatea de membru al Academiei Române sau de membru al academiilor 
nationale din străinătate sau titlul de Doctor Honoris Causa acordat de UBB sau detine , , 

un premiu internaţional major (Nobel, Fields, Wolf, Herder şi echivalente; pentru 
domeniile artistice, festivalurile de la Cannes, Berlin etc.) sau Doctor Honoris Causa al 
unei universităţi indexate într-unul dintre sistemele majore de clasificare internaţională 
(primele 500 în Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic 
Ranking of World Universities - în clasamente valabile în anul obţinerii distincţiei), 
acordarea dreptului de continuare a activităţii se face în baza, unei solicitări scrise, numită 
în continuare solicitare. 

Art. 6 
În vederea acordării dreptului de continuare a activităţii, dosarul/solicitarea trebuie să 
aibă: 

(1) avizul conform al următoarelor structuri: 
a). comisia ştiinţifică (de specialitate) de la nivelul facultăţii/unităţii de cercetare [(nu se 
aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin (2)]; 
b). consiliul departamentului/ consiliul unităţii de cercetare/ consiliul şcolii doctorale, în 
functie de structura în cadrul căreia se solicită continuarea activitătii; 

' ' 
c). consiliul facultăţii/ Consiliul Ştiinţific al UBB, în situaţia în care unitatea de cercetare 
este subordonată direct Rectoratului; 
d). Consiliul de Administraţie al UBB; 
(2) avizul consultativ al Comisiei de Cercetare Ştiinţifică şi al Comisiei pentru Resurse 
Umane a Senatului UBB. 

Art. 8 

1). Pentru continuarea activităţii fără pensionare, cu menţinerea calităţii de titular, este 
necesară dobândirea unui nivel înalt de prestigiu academic, după cum urmează: deţinerea 
calităţii de membru al Academiei Române sau de membru al academiilor naţionale din 
străinătate sau titlul de Doctor Honoris Causa acordat de UBB sau deţinerea unui premiu 
internaţional major (Nobel, Fields, Wolf, Herder şi echivalente; pentru domeniile artistice, 
festivalurile de la Cannes, Berlin etc.) sau Doctor Honoris Causa al unei universităţi 
indexate într-unul dintre sistemele majore de clasificare internaţională (primele 500 în 
Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World 
Universities - în clasamente valabile în anul obţinerii distincţiei) sau autor principal al 
unei lucrări Nature/ Science în ultimii cinci ani. 

Art. 81) c. 
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c. deţinerea calităţii de autor al unei cărţi sau al unui număr minim de 3 capitole de carte 
apărute la o editură de prestigiu din străinătate, vizibile în WorldCat (ca nivel de referinţă, 
exemplificăm prin Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer etc.), 
în ultimii zece ani; prestigiul editurii internaţionale va fi evaluat în cursul analizei 
dosarului de către comisia ştiinţifică (de specialitate) de la nivelul facultăţii/unităţii de 
cercetare, prin raportare la domeniu şi se exclud editurile care publică contra cost sau care 
publică doar teze de doctorat şi masterat; acolo unde există neclarităţi privind prestigiul 
editurii internaţionale se va solicita poziţia Consiliul Ştiinţific al UBB; pentru 
învăţământul vocaţional (teatral, cinematografic, sportiv, teologic) sunt valabile 
echivalările de standarde minimale aprobate prin Hotărârile Senatului UBB; 

Art. 81) e. 

e. pentru ştiinţele exacte, inginereşti şi biomedicale, deţinerea calităţii de autor al unui 
număr minim de trei brevete de invenţie în ultimii şapte ani; pentru ştiinţe socio-umane, 
deţinerea calităţii de responsabil cu gestionarea şi studierea a minim unui fond/ 
patrimoniu cultural sau ştiinţific recunoscut în mediul academic internaţional sau 
director/ coordonator al unor unităţi academice integrate în reţele internaţionale de 
referinţă în ultimii 5 ani; pentru domeniile artistic şi vocaţional, membru în 3 jurii ale unor 
festivaluri, concursuri sau selecţii internaţionale de prestigiu în ultimii 5 ani; pentru toate 
domeniile, deţinerea calităţii de redactor-şef/ redactor-şef adjunct al unei reviste indexate 
Web of Science sau Scopus, sau de membru în Editorial Board la cel puţin 3 reviste 
internaţionale cotate Web of Science sau Scopus, în ultimii 5 ani; 
f. deţinerea calităţii de cadru didactic asociat, visiting professor, visiting researcher sau 
predarea de cursuri, probată documentar, la cel puţin o universitate dintre primele din 
lume într-unul dintre sistemele majore de clasificare internaţională (primele 500 în Times 
Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World 
Universities, valabile în anul/ anii desfăşurării cursurilor), în ultimii zece ani. 

Art.lO 
(1) Cadrul didactic sau de cercetare care doreşte continuarea activităţii întocmeşte un 
dosar care cuprinde următoarele documente: 
a) cerere (Anexa 1.1); 
b) curriculum vitae al solicitantului; 
c) fişa de autoevaluare a îndeplinirii criteriilor minimale de performanţă şi, acolo unde 
este cazul, a criteriilor suplimentare (Anexa 2), avizată de comisia ştiinţifică (de 
specialitate) de la nivelul facultăţii/unităţii de cercetare. 
(2) La solicitarea decanului facultăţii/directorul unităţii de cercetare, comisia ştiinţifică de 
specialitate de la nivelul facultăţii/unităţii de cercetare va acorda avizul (pozitiv sau 
negativ) privind îndeplinirea criteriilor minimale de performanţă şi a celor suplimentare, 
după caz, din fişa de autoevaluare a candidatului. 
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(3) Dosarul se depune la secretariatul facultăţii/ unităţii de cercetare/ şcolii doctorale, în 
funcţie de structura în cadrul căreia se solicită continuarea activităţii, în primele 30 de zile 
calendaristice ale celui de-al doilea semestru al anului universitar, pentru anul universitar 
următor. 

(4) Cadrele didactice sau de cercetare care doresc continuarea activităţii şi care deţin 
calitatea de membru al Academiei Române sau de membru al academiilor naţionale din 
străinătate sau titlul de Doctor Honoris Causa acordat de UBB sau deţin un premiu 
internaţional major (Nobel, Fields, Wolf, Herder şi echivalente; pentru domeniile artistice, 
festivalurile de la Cannes, Berlin etc.) sau Doctor Honoris Causa al unei universităţi 
indexate într-unul dintre sistemele majore de clasificare internaţională (primele 500 în 
Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World 
Universities -în clasamente valabile în anul obţinerii distincţiei) îşi vor exprima intenţia 
de continuare a activităţii, în termenul prevăzut la alin (3), printr-o solicitare scrisă (Anexa 
1.2). Solicitarea se depune la secretariatul facultăţii/ unităţii de cercetare/ şcolii doctorale, 
în functie de structura în cadrul căreia se solicită continuarea activitătii. 

' ' 

Art.ll 
(1) Directorul departamentului/ unităţii de cercetare/ şcolii doctorale în cadrul căruia/ 
căreia se solicită continuarea activităţii pune în discuţia membrilor consiliului 
departamentului/ consiliului unităţii de cercetare/ consiliului şcolii doctorale 
dosarul/solicitarea, cu ocazia şedinţei acestuia/ acesteia, astfel: 
a) dosarul este analizat din perspectiva necesităţii de acoperire a orelor din posturile 
vacante, a situaţiei financiare a departamentului (acolo unde este posibil) şi a îndeplinirii 
criteriilor de performanţă (minimale şi, acolo unde este cazul, suplimentare). 
b). solicitarea este analizată din perspectiva îndeplinirii prestigiului academic. 
(2) În urma analizei efectuate, membrii consiliului departamentului/ consiliului unităţii 
de cercetare/ consiliului şcolii doctorale se pronunţă în vederea acordării sau neacordării 
avizului conform, prin vot secret. 
(3) În situaţia acordării avizului conform favorabil, dosarul/solicitarea, însoţit de extrasul 
din procesul-verbal al şedinţei în care acesta a fost analizat (Anexa 3), se înaintează 
consiliului facultătii/ Consiliul Stiintific al UBB, în situatia în care unitatea de cercetare 

' t ' ' 

este subordonată direct Rectoratului. 

Art.12 
1) Dosarul/solicitarea, completat conform art. 11, alin. (3), este analizat în cadrul şedinţei 
consiliului facultăţii astfel: 
a) dosarul este analizat din perspectiva necesităţii de acoperire a orelor din posturile 
vacante, din perspectiva situaţiei financiare a facultăţii şi a îndeplinirii criteriilor de 
performanţă (minimale şi, acolo unde este cazul, suplimentare). 
b) solicitarea este analizată din perspectiva îndeplinirii prestigiului academic. 
(2) Dosarul/solicitarea, completat conform art. 11, alin. (3), este analizat în cadrul şedinţei 
Consiliului Ştiinţific al UBB (pentru cadrelor de cercetare care solicită continuarea 
activităţii în cadrul unei unităţi de cercetare subordonate direct Rectoratului) exclusiv din 
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perspectiva îndeplinirii criteriilor de performanţă (minimale şi, acolo unde este cazul, 
suplimentare )/prestigiului academic. 
(3) Membrii consiliului facultăţii/ Consiliului Ştiinţific al UBB se exprimă, prin vot secret, 
în vederea acordării sau neacordării avizului conform. 
(4) În cazul acordării avizului conform favorabil, dosarul/solicitarea, însoţit de extrasul 
din procesul-verbal al şedinţei consiliului facultăţii/ Consiliului Ştiinţific al UBB în care 
acesta a fost analizat (Anexa 4), se înaintează Consiliului de Administraţie al UBB. 

- Art.13 

(1) Dosarul/solicitarea, completat conform art. 12, alin. (4), este analizat în cadrul şedinţei 
Consiliului de Administraţie al UBB din perspectiva Strategiei de Resurse Umane a UBB 
şi a strategiilor de dezvoltare ale universităţii. Dosarul este analizat şi din perspectiva 
situaţiei financiare. Consiliul de Administraţie poate solicita poziţia comisiei ştiinţifice (de 
specialitate) de la nivelul facultăţilor/unităţii de cercetare în situaţiile în care există 
neclarităţi în interpretarea/ aplicarea criteriilor de performanţă. 
(2) Membrii Consiliului de Administraţie se pronunţă, prin vot secret, în vederea acordării 
sau neacordării avizului conform. 
(3) În condiţiile acordării avizului conform favorabil, dosarul/solicitarea, însoţit de 
extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie în care acesta a fost 
analizat (Anexa 5), şi de opisul documentelor existente în dosar (Anexa 6), se înaintează 
Comisiei de Cercetare Ştiinţifică şi Comisiei pentru Resurse Umane a Senatului UBB. 

Art.14 
(1) Dosarul/solicitarea, completat conform art. 13, alin. (3), este analizat în şedinţa 
Comisiei de Cercetare Ştiinţifică şi Comisiei pentru Resurse Umane a Senatului UBB. 
(2) Membrii comisiilor se exprimă, prin vot secret, în vederea acordării sau neacordării 
avizului consultativ. 

Art. 15 

Continuarea activităţii după împlinirea vârstei de pensionare a cadrelor didactice sau de 
cercetare care au solicitat acordarea acestui drept este analizată şi aprobată exclusiv în 
şedinţa Senatului UBB din luna iunie a fiecărui an universitar. 

Art. 18 
Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu anul universitar 2020-2021. 

Art. 2. Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu Anexa nr. 1.1 si Anexa nr. 1.2 iar Anexele nr. 3, nr. 4, 
' 

nr. 5 şi nr. 6 au fost completate. 

Art. 3. Metodologia, cu modificările şi completările prevăzute la art. 1 şi 2 va fi republicată. 

Prof. univ. 
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