
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 67 din data 17 aprilie 2014 

 

cu privire la sentinţa civilă cu nr. 850/28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş,  

având ca obiect anularea Hotărârii Senatului universitar nr. 218/05.11.2013 

 (de stabilire a tarifului de plata cu ora la 15 lei) 

 

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 17.04.2014,  
 

 

Hotărăşte: 

 
 

Art. 1 În ceea ce priveşte sentinţa civilă cu nr. 850/28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş, având 

ca obiect anularea Hotărârii Senatului universitar nr. 218/05.11.2013 (de stabilire a tarifului de 

plata cu ora la 15 lei), Senatul hotărăşte: 

a) conducerea executivă nu va face recurs împotriva sentinţei civile nr.850/28.03.2014, şi 

Senatul retractează Hotărârea nr. 218/05.11.2013, privind salarizarea activităţilor didactice 

prestate în regim de plata cu ora (hotărâre adoptată cu 34 voturi “pentru”, 2 voturi 

“împotrivă” şi 6 “abţineri”); 

b) tariful orar pentru activităţile didactice desfăşurate în regim de plata cu ora va fi stabilit pe 

baza  Metodologiei privind încadrarea, stabilirea şi calculul drepturilor salariale acordate 

personalului din cadrul Universităţii din Piteşti, aprobată prin Hotărârea Senatului 

universitar nr. 194/30.09.2013, luându-se în considerare art. 11, alin. 2, lit.c) (hotărâre 

adoptată cu 37 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 4 “abţineri”); 
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c) instrumentarea sentinţei civile cu nr. 850/28.03.2014, în ceea ce priveşte diferenţele de 

salarizare în regim de plata cu ora, din perioada 01.10.2013-prezent, se va face pe baza 

unei proceduri elaborate de Consiliul de Administraţie (hotărâre adoptată cu 36 voturi 

“pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 5 “abţineri”). 

Art. 2  Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 
 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 


