
 

 

 

 

 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

 Nr. 205 din data 28 octombrie 2013 

 

cu privire la planul de măsuri în vederea reanalizării statelor de funcţii,  

pentru anul universitar 2013-2014 

 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36  prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa 

din 28.10.2013,  

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Aprobarea planului de măsuri în vederea reanalizării statelor de funcţii, pentru anul universitar 

2013-2014, la propunerea Consiliului de Administraţie, după cum urmează: 

1. Activităţile didactice de predare de la programele de licenţă şi master, care nu au numărul minim 

de studenţi în formaţiile de studii aprobate de către Senat, se vor norma numai în posturi de 

lector/asistent. Dacă orele sunt în bază posturile se încarcă la 16 ore. 

2. Practica de specialitate şi elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie nu se vor norma; 

3. Nu se normează discipline facultative pe domeniul de licenţă (cu exceptia disciplinelor Educaţie 

Fizică şi Sport şi  Limbi străine, în norme de cel mult lector). 

4. Grupa de seminar are minim 30 de studenţi,  iar subgrupa 15-20 în funcţie de domeniu, cu 

excepţia programelor supuse evaluării. 

5. Se va urmări cuplarea cursurilor, în limitele legii (30% - 60% din disciplinele fundamentale şi de 

domeniu, la programele de licenţă din domeniul fundamental de ştiinţe). 

6. Planurile de învăţământ să respecte criteriile minimale ale standardelor ARACIS, referitor la 

numărul minim de ore/săptămână. 
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7. Scoaterea posturilor la concurs (asistent, lector, conferenţiar) se va face în funcţie de starea 

financiară a departamentului şi numai pentru programele de studii aflate în evaluare ARACIS în 

anul universitar 2013-2014. Nu se constituie posturi la concurs din comenzi de la alte facultăţi. 

8. Disciplinele fundamentale comune de la toate programele de studii din Universitatea din Piteşti 

să aibă acelaşi numar de ore de curs, să se desfăşoare în acelaşi semestru al anului universitar, în 

vederea constituirii unor serii de predare de până la 150 de studenţi. 

9. Finanţarea orelor de la plata cu ora va fi dimensionată până la încadrarea în cheltuielile bugetare 

ale fiecărei facultăţi. 

Art. 2  Directorii de departament, decanii şi consiliul facultăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentei hotărâri. 

 

 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 


