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Către: Rectoratul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
Ref.: 1) E-mail 15 februarie 2011 adresat  <Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro> şi   
      <everyone@utcluj.ro> 
 2) Adresa nr. 6463/08.03.2011 referitoare la Adresa UTC-N nr. 6080/04.03.2011 
 Precizări asupra doctoratelor şi a activităţii cadrelor  didactice după împlinirea vârstei 
 legale de pensionare 
Data: 8 aprilie 2011 
 
 
Stimate Domnule Rector, 
 
1. 
V-am adresat în 15 februarie 2011 un mesaj e-mail, ca răspuns la un mesaj al Dvs. de 
informare asupra Măsurilor tranzitorii în sistemul de învăţământ, trimis <everyone@utcluj.ro>. 
Vă reamintesc conţinutul acelui mesaj: 

Stimate Domnule Rector, 
Urmare a mesajului Dvs. prin care ne informaţi asupra Măsurilor tranzitorii la aplicarea Legii Educaţie 
Naţionale, având în vedere diversele informaţi eronate vehiculate de o serie de persoane în cauză, în 
virtutea LEGII Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

http://www.cs.ubbcluj.ro/files/legislatie/national/informatii-publice.html 
"Art. 2 (b): prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile 
sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de 
forma sau de modul de exprimare a informaţiei.", 

vă solicit bunăvoinţa de a prezenta o informaţie publică (accesibilă pe site-ul UTC-N) privind: 
1) Lista persoanelor pensionabile în cursul acestui an universitar 2010-2011, deci a celor ce împlinesc 
vârsta de 65 ani - profesori, conferenţiari; 
2) Lista NEMURITORILOR, a celor care au depăşit vârsta de pensionare de 65 ani şi au fost menţinuţi 
"la cerere" ca profesori titulari în anii din urmă - data naşterii şi funcţiile de conducere ocupate. Aceasta 
în timp ce la alte universităţi din Cluj, profesorii au fost pensionaţi la împlinirea vârstei de 65 ani, iar cei 
cu funcţii de conducere şi-au depus mandatul din funcţii a doua zi după împlinirea vârstei de 65 ani. 
Vă informez că pe site-ul meu, http://florinrpop.ro, am inserat informaţii primite de la profesori din 
străinătate referitor la pensionarea la 65 ani. 
Florin POP 

 
De atunci au trecut 52 zile şi nu aţi considerat necesar să daţi curs solicitării mele. 
De aceea vă adresez azi, 8 aprilie 2011, în mod oficial, prin înregistrarea la Registratura UTC-N, 
cererea de a-mi da informaţiile de mai sus de interes pubic. 
 
 
2. 
Urmare a primirii Adresei UTC-N nr. 6080/04.03.2011 „Precizări asupra doctoratelor şi a 
activităţii cadrelor didactice după împlinirea vârstei legale de pensionare”, am înregistrat la 
Registratura UTC-N - Adresa nr. 6463/08.03.2011 - solicitarea de clarificare a unor chestiuni 
ce rezultau din adresa menţionată, chestiuni care condiţionează finalizarea studiilor doctorale 
ale doctoranzilor aflaţi încă sub îndrumarea mea. 
Vă reamintesc conţinutul acelei solicitări: 

1. Cum se interpretează următoarele două enunţuri contradictorii: 
1.1 „Conducătorii de doctorat care împlinesc vârsta legală de pensionare de 65 ani şi se pensionează pot 
să continuie de drept, prin efectele art. 289 al. 4 al Legii 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale să conducă 
doctoratele aflate în desfăşurare la data împlinirii vârstei de 65 de ani până la împlinirea vârstei de 70 
ani.”  
1.2 „Conducătorii de doctorat care conduceau doctoranzi la data intrării în vigoare a Legii 1/2011, 
Legea Educaţiei Naţionale şi împlinesc vârsta de 70 ani după intrarea în vigoare a Legii 1/2011 sau au 
împlinit vârsta de 70 ani înainte de intrarea în vigoare a Legii 1/2011 pot continua, de drept, conducerea 
respectivilor doctoranzi până la lichidare”. 



 

 
 
 
 
 
2. În cazul conducerii de doctorat în regim de cotutelă se menţionează „...Remuneraţia aferentă conducerii 

de doctorat va fi acordată numai conducătorului principal de doctorat”. Vă solicit să-mi comunicaţi care 
erau şi sunt drepturi mele privind „remuneraţia aferentă conducerii de doctorat” începând cu data de 1 
octombrie 2009 când am ieşit la pensie şi nu am mai beneficiat de cele 0,5 ore/doctorand incluse în norma 
didactică din perioada anterioară. 

3. Care este cadrul legal - contract pe perioadă determinată de un an, decizie a şcolii doctorale - prin care se 
continuă activitatea de conducere de doctorat în cadrul Şcolii doctorale din Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca?  

4. Având în vedere că, în prezent, nu am niciun document legal de colaborare cu Universitatea Tehnică, 
semnat de mine şi reprezentanţii legali ai Universităţii Tehnice, având în vedere că „profesorul 
universitar” reprezintă un titlu universitar pentru o funcţie didactică obţinută prin concurs, având în 
vedere că prin ieşirea la pensie această funcţie încetează şi, astfel, nu mai sunt „profesor universitar”, vă 
rog să-mi comunicaţi care este titlul profesional legal sub care semnez documentele aferente doctoranzilor 
pe care îi coordonez? 

5. Un conducător de doctorat aflat la vârsta între 65 - 70 ani poate să fie membru al unei comisii de suţinere 
publică a unui doctorand care nu este sub conducerea sa, fie el din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca, fie de la o altă universitate din ţară sau străinătate? 
În adresa menţionată se afirmă „După împlinirea vârstei de 70 ani profesorul conducător de doctorat 
poate ... b) să participe la reuniunile şcolii doctorale în calitate de membru al şcolii doctorale conform 
deciziei şcolii doctorale”. 

De atunci au trecut 30 zile şi nu aţi considerat necesar să daţi curs solicitării mele de 
clarificare. 
 
 
Mă întreb care sunt reglementările legale privind răspunsul la solicitări de informaţii de 
interes public, respectiv clarificări ale unor chestiuni profesionale de maxim interes, adresate 
de diferite persoane, în mod oficial, conducerii Universităţii Tehnice.  
 
 
 
 
 
dr. ing. Florin POP, 
profesor pensionat la data de 1 octombrie 2009 


