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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 17.07.2014 
 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 42 de membri (37 cadre didactice şi 5 studenţi), 
din totalul de 61 membri ai Senatului (45 cadre didactice şi 16 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 
 
 

1. Aprobarea contractului de studii; 
2. Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare scoase la 

concurs în anul universitar 2013-2014; 
3. Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015; 
4. Aprobarea Procedurii operaţionale privind decontarea  cheltuielilor participării la manifestări 

științifice și realizării de publicații, a cadrelor didactice și cercetătorilor din Universitatea din 
Pitești, conform art.91 din Contractul Colectiv de Muncă; 

5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii din 
Piteşti;  

6. Diverse. 
 
 

1. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a doamnei lect. univ. dr. Carmen SECARĂ, de la  
Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor, pe locul 
rămas vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca urmare a deciziei de 
pensionare pentru domnul prof. univ. dr. Marian POPESCU (conform art. 12.1 din Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); doamna va face parte din 
Comisia nr. 6 - Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a Senatului; 

2. Senatul aprobă Contractul de studii; 
3. Senatul aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare scoase la 

concurs în anul universitar 2013-2014, cu menţiunea ca Facultatea de Litere să prezinte avizul 
Consiliului facultăţii asupra comisiei de concurs de la această facultate, până vineri, 18.07.2014, 
ora 16.00; 

4. Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015; 
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5. Senatul aprobă Procedura operaţională privind decontarea  cheltuielilor participării la 
manifestări științifice și realizării de publicații, a cadrelor didactice și cercetătorilor din 
Universitatea din Pitești, conform art.91 din Contractul Colectiv de Muncă, cu observaţiile 
Comisiei nr. 5 a Senatului (Comisia de monitorizare şi analiză a resurselor universităţii);  

6. La propunerea Consiliului de Administraţie, Senatul validează Planul de acţiune pentru buna 
funcţionare a universităţii  în anul universitar 2014-2015, în următoarea formulare: 
Având în vedere : 

- Bugetul redus alocat Universităţii din Piteşti de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru 
anul universitar 2014-2015 (dar şi bugetele insuficiente din ultimii 5 ani); 

- Tendinţa de scădere a numărului de studenţi manifestată în România în ultimii ani; 
- Raportul între numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice, încadrate cu normă de 

bază în Universitatea din Piteşti; 
- Menţinerea taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 la nivelul ultimilor 6 ani 

(conform Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti); 
- Sentinţele judecătoreşti pronunţate de instanţele de judecată, care grevează asupra 

bugetului Universităţii din Piteşti (plata cu ora, sporuri, etc.); 
- Infrastructura foarte dezvoltată a Universităţii din Piteşti; 
- Structura de personal supradimensionată 

Pentru anul universitar 2014-2015 se impun a fi luate următoarele măsuri: 
a) Aprobarea funcţionării programelor de studii pentru anul I în condiţiile constituirii de 

formaţii cu număr minim de 40 de studenţi pentru licenţă şi 25 de studenţi pentru masterat 
(conform Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti). Excepţie fac programele de studii 
acreditate/autorizate de ARACIS cu o cifră mai mică de şcolaritate (măsură cuprinsă în 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pentru anul 
universitar 2014-2015, aprobat în şedinţa Senatului din 6 februarie 2014); 

b) Redimensionarea formaţiilor de studii din anii II-IV de licenţă şi anul II de masterat (30-35 
licenţă şi 15-20 masterat); 

c) Majorarea normei didactice minime din posturile titularilor, cu minim 5 (cinci) ore, după 
caz, fără a depăşi norma didactică de 16 ore. Excepţie fac cadrele didactice care au peste 
50% din normă în filiale, pentru care se încarcă norma didactică minimă, cu minim 2 
(două) ore (măsură prevăzută în Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii pentru 
anului universitar 2014-2015, aprobat în şedinţa Senatului din 17 iulie 2014); 

d) Revizuirea planului de învăţământ în sensul scăderii la minimum a numărului de ore pe 
săptămână, în conformitate cu standardele ARACIS, pentru fiecare domeniu de studii şi 
specializare; 

e) Pentru posturile vacante de profesor, conferenţiar, lector (şef lucrări), suplinite în regim 
„plata cu ora” tariful se stabileşte la 1/16 ore normă didactică săptămânală, respectiv 1/64 
din salariul lunar de referinţă - salariul de încadrare la nivel de lector universitar/şef lucrări 
(1600 lei) care să acopere tranşele de vechime 3-30 ani. Pentru posturile vacante de 
asistent, tariful se stabileşte respectând aceeaşi regulă (măsură prevăzută în Regulamentul 
de întocmire a statelor de funcţii pentru anului universitar 2014-2015, aprobat în şedinţa 
Senatului din 17 iulie 2014); 
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f) Scoaterea la concurs pentru posturile de profesor universitar se va face numai pentru 
cadrele didactice care au obţinut gradul de abilitare, conform cerinţelor CNATDCU 
(măsura a fost aprobată în şedinţa Senatului din 17 iulie 2014); 

g) Scoaterea la concurs a posturilor de conferenţiar se va face numai la departamentele în care 
nu sunt îndeplinite standardele ARACIS, privind încadrarea cu profesori şi conferenţiari, şi 
în urma analizei eficienţei financiare a departamentului şi a programelor de studii aferente; 

h) Cadrele didactice care împlinesc vârsta de 65 de ani, vor fi pensionate, urmând a desfăşura 
activităţi doar în regim de “plata cu ora”, în condiţiile în care există aceste necesităţi la 
facultăţile de unde s-au pensionat (măsura a fost cuprinsă în Hotărârile de Senat nr. 186 şi 
nr. 191 din 30 septembrie 2013). 

7. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii din 
Piteşti, cu observaţiile Comisiei nr. 6 a Senatului (Comisia de Etică şi deontologie universitară a 
Senatului); 

8. Senatul hotărăşte menţinerea Hotărârilor de Senat nr. 186 şi 191 din 30.09.2013 şi respingerea 
cererii domnului prof. univ. dr. Ion TABACU de menţinere a calităţii de titular în Universitatea din 
Piteşti în anul universitar curent şi în anul universitar 2014-2015.  

 
 
 
 
 
 
        SECRETAR GENERAL AL SENATULUI, 
                          Lect. univ. dr. Monica POPESCU 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 

 

 


