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AVIZATĂ ÎN ŞEDINŢA CA
din data de 13.09.2013

Nr. 11592 din 12 .09.2013

APROBATĂ ÎN ŞEDINŢA DE SENAT
din data de 17.09.2013

Rector,

Preşedinte,

Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

Pr. conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

NOTĂ
cu privire la aprobarea Nomenclatorului de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare,
precum şi nedidactice din Universitatea din Piteşti
Referitor la aplicarea dispoziţiilor Ordinului MMFPS nr. 2858 din 29 decembrie 2011 privind aprobarea
Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior;
În conformitate cu prevederile:
- art. 286 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes
general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;
În baza prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare;
Pct. 1 Se propune spre aprobare Nomenclatorul funcţiilor didactice şi de cercetare auxiliare,
precum şi nedidactice din Universitatea din Piteşti, şi totodată nivelul studiilor necesare pentru ocuparea
acestor funcţii, conform anexei care face parte integrantã din prezenta notă.
Pct. 2 Funcţiile didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice din nomenclatorul prevãzut la
pct. 1 sunt definite pe domenii şi s-au particularizat pe sectoare de activitate, unitãţi, subunitãţi etc. potrivit
structurii organizatorice (organigramei) a Universităţii din Piteşti.
Pct. 3 Pe lângã nivelul studiilor prevăzute în nomenclatorul menţionat la pct. 1, senatul universităţii
stabileşte criterii pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice, în
conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, cu specificul fiecãrei funcţii şi cu profilul Universităţii din Piteşti.
Pct. 4 În Universitatea din Piteşti, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi nedidactic se
încadreazã pe grade şi trepte profesionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Pct. 5 Universitatea din Piteşti include în statele de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi
nedidactice şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetarã, prevãzute în anexele la Legeacadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, care se dovedesc a fi necesare desfãşurãrii activitãţii.
Faţă de cele arătate vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi măsurile care se impun.
Director General Administrativ,
Ion BROŞTESCU

Redactat Serv. ORU – Diana-Maria ILIE

Şef Serviciu ORu,
Victor BRATU

în 2 ex. din care unul la emitent

Comp. Juridic,
Doina MORARU
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ANEXĂ la Nota nr. 11592/12.09.2013 și decizia rectorului nr. 791/19.09.2013
Avizat în şedinţa CA din data de 13.09.2013 şi aprobat în şedinţa de Senat din data de17.09.2013
NOMENCLATOR
de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare, precum şi nedidactice
din Universitatea din Piteşti
A. Funcţii didactice şi de cercetare auxiliare de execuţie
Nr.
Crt.
1.

Funcţia

Nivelul studiilor

Criterii pentru ocuparea funcţiei

S

Absolvirea unei instituţii de învãţãmânt
superior, respectiv a unui liceu, cu diplomã
de bacalaureat sau absolvirea
învãţãmântului postliceal cu specialitatea
tehnician în activitãţi de secretariat (
asistenţă managerială secretariat );
cunoştinţe operare PC (aplicaţii specifice în
Word, Excell), navigare internet,
experienţă/vechime pe post adecvată
gradului sau treptei profesionale (3 ani
pentru fiecare grad sau treaptă).
Absolvirea, cu examen de diplomã, a unei
instituţii de învãţãmânt, secţia de
biblioteconomie, sau a altor instituţii de
învãţãmânt ai cãror absolvenţi au studiat în
timpul şcolarizãrii disciplinele de profil din
domeniul biblioteconomiei; pot ocupa
funcţia pe postul de bibliotecar şi absolvenţi
ai învãţãmântului postliceal sau liceal cu
diplomã în domeniu/absolvirea cu examen
de diplomã a unei instituţii de învãţãmânt,
secţia de biblioteconomie, sau a altor
instituţii de învãţãmânt ai cãror absolvenţi
au studiat în timpul şcolarizãrii disciplinele
de profil din domeniul biblioteconomiei;
pot ocupa funcţia de bibliotecar şi alţi
absolvenţi ai învãţãmântului superior,
postliceal sau liceal cu diplomã, pe perioadã
determinatã, dacã au urmat un curs de
iniţiere în domeniu ;experienţă/vechime pe
post adecvată gradului sau treptei
profesionale (3 ani pentru fiecare grad sau
treaptă).

Secretar
SSD
M

S
2.

Bibliotecar
SSD
PL/M

S
3.

Informatician

Redactat Serv. ORU – Diana-Maria ILIE

Studii de licenţă/ Cursuri de specialitate în
în 2 ex. din care unul la emitent
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Nr.
Crt.

Funcţia

Nivelul studiilor
SSD
PL/M

4.

Programator

S

5.

Analist,
Programator,Inginer de
sistem

S

S

Nr. 11592 din 12 .09.2013

Criterii pentru ocuparea funcţiei
domeniul informatică, programare,
tehnologia informaţiei, IT,
experienţă/vechime pe post adecvată
gradului sau treptei profesionale (3 ani
pentru fiecare grad sau treaptă).

Studii superioare în domeniu,
experienţă/vechime pe post adecvată
gradului sau treptei profesionale
Cursuri de specialitate în domeniu.

6.

Inginer *)

7.

Subinginer **)

SSD

8.

Tehnician ***)

PL/M

Absolvirea unei şcoli postliceale sau a
liceului, în domeniu/absolvirea cu examen
de diplomă, în profilul postului, a unei şcoli
postliceale sau a liceului, urmată de un curs
de iniţiere în domeniu, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.

9.

Laborant

S

Absolvirea, cu examen de diplomă, a unei
instituţii de învăţământ superior, a unei
şcoli postliceale sau a liceului, în domeniu.

SSD
PL/M
10.

Psiholog

S

11.

Cercetător ştiinţific I

S

Redactat Serv. ORU – Diana-Maria ILIE

Studii superioare în domeniul psihologie.
Activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învãţãmântul superior de
cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor;
pentru candidaţii care provin din afarã
învãţãmântului superior sau a cercetãrii
ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul
postului/ se echivalează cu funcţia
didactică de profesor universitar.

în 2 ex. din care unul la emitent
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Nr.
Crt.
12.

Funcţia

Nivelul studiilor

Cercetător ştiinţific II

Activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învãţãmântul superior de
cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul
candidaţilor care deţin titlul de doctor;
pentru candidaţii care provin din afarã
învãţãmântului superior sau a cercetãrii
ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8
ani, pentru candidaţii care deţin titlul de
doctor / se echivalează cu funcţia didactică
de lector universitar/ şef de lucrări.

Cercetător ştiinţic III

S

14.

Cercetător ştiinţific

S

15.

S

16.

Asistent de cercetare
ştiinţifică
Asistent

M

17.

Redactor

S

S
Administrator
financiar/patrimoniu****)

Redactat Serv. ORU – Diana-Maria ILIE

Criterii pentru ocuparea funcţiei
Activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învãţãmântul superior de
cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor;
pentru candidaţii care provin din afarã
învãţãmântului superior sau a cercetãrii
ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul
postului / se echivalează cu funcţia
didactică de conferenţiar universitar.

S

13.

18.
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SSD

Activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învãţãmântul superior de
cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte
activitãţi/ se echivalează cu funcţia
didactică de asistent universitar, pentru
persoanele care deşin diploma de doctor.
Absolvent cu examen de licenţă sau
diplomă.
Absolvent de liceu în domeniu.
Absolvirea, cu examen de diplomã, a unei
instituţii de învãţãmânt, secţia de
biblioteconomie, sau a altor instituţii de
învãţãmânt ai cãror absolvenţi au studiat în
timpul şcolarizãrii disciplinele de profil din
domeniul biblioteconomiei; pot ocupa
funcţia de redactor şi alţi absolvenţi ai
învãţãmântului superior pe perioadã
determinatã, dacã au urmat un curs de
iniţiere în domeniu;
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru funcţia de
contabil, contabil-şef /îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare

în 2 ex. din care unul la emitent
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Nr.
Crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Nr. 11592 din 12 .09.2013

Criterii pentru ocuparea funcţiei
pentru funcţia de inginer/subinginer,
economist.

M

----------Notă: Nivelul studiilor: studii superioare ( S), studii superioare de scurta durata ( SSD), studii postliceale
(PL), studii medii (M), studii gimnaziale (G).
*) Se utilizeaza pentru profesia de inginer in diferite sectoare de activitate, cu exceptia functiei de inginer
de dezvoltare tehnologica.
**) Se utilizeaza pentru profesia de subinginer in diferite sectoare de activitate.
***) Se utilizeaza pentru profesia de tehnician in diferite sectoare de activitate.
****) Se utilizeaza pentru profesiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil din
compartimentul de resort.
B. Funcţii didactice şi de cercetare auxiliare de conducere.
Nr.
crt.
1.

Funcţia/Compartiment

Nivelul
studiilor
S

Criterii pentru ocuparea
funcţiei
Administrator
financiar/patrimoniu I S

S
S

Administrator
financiar/patrimoniu I S
Administrator financiar I S

3.

Director general administrativ al
universitaţii/ Direcţia
administrativă
Director *)
Director general adjunct
Contabil-şef/Serv. Economic

4.

Secretar-şef universitate

S

Secretar IA S

5.

Secretar-şef facultate

S

Secretar I S / II S

6.

Administrator-şef facultate

S

Administrator
financiar/patrimoniu I S

7.

Şef serviciu
- Bibliotecă
- Organizare Resurse
umane
- Administrativ

S

Şef birou
- Marketing
Comunicare şi
Relaţii Publice
- Serviciul Intern de
Prevenire

S

2.

8.

Redactat Serv. ORU – Diana-Maria ILIE

Observaţii

- Bibliotecar IA S
- Administrator
financiar I S/Ec. specialist
IA S
-Administrator
patrimoniu I S/Ing. IA S
-

Secretar I
S/Economist
specialist IA S/I S

-

Inginer IA S

în 2 ex. din care unul la emitent
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Nr.
crt.

şi Protecţie
Biroul Dezvoltarea
Colecţiilor
Biroul Comunicarea
Colecţiilor
Registratură
Secretariat
Administrativ
Contabilitate

-

9.

Nivelul
studiilor

Funcţia/Compartiment

Director institut de cercetaredezvoltare

S

10.
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Criterii pentru ocuparea
funcţiei
-

Bibliotecar IA S/ I S

-

Bibliotecar IA S/ I S

-

Secretar I S

-

Administrator
financiar I S /II S

Observaţii

CS II, Atestat pentru
management de cercetaredezvoltare
CS II

Director departament de
S
cercetare- dezvoltare
11.
Director centru de cercetareS
CS II
dezvoltare
*) Se utilizeaza pentru funcţia de director în diferite sectoare de activitate.
C. Functii nedidactice de executie – Functii specifice altor domenii de activitate bugetară,
prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Nr.
crt.
1.

Functia
Consilier juridic

Nivelul
studiilor
S

Criterii pentru ocuparea funcţiei
Studii de licenţă în drept.

2.

Referent de specialitate

S

Studii de licenţă: economist, inginer etc.

3.

Administrator

M

Administrator patrimoniu I M / II M.

4.

Muncitor calificat

5.

Ingrijitor

6.

Şofer

M/Șc. P

Permis categoria B şi C

7.

Paznic

G

Atestat în domeniul pază

M/Șc. P

Atestat/Calificare în domeniu: instalator, tehnico –
sanitar, lăcătuş, mecanic etc.

G

Notă: Nivelul studiilor: studii superioare ( S), studii superioare de scurta durata ( SSD), studii postliceale
(PL), studii medii (M), școală profesională(Șc. P), studii gimnaziale (G).
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