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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 213 din data 19 decembrie 2014

cu privire la propunerea Preşedintelui Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, de emitere a unei
adrese către Ministerul Educaţiei Naţionale

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 19.12.2014,

Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea propunerii Preşedintelui Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, ca Senatul să
emită o adresă Ministerului Educaţiei Naţionale în care să informeze faptul că în Universitatea din
Piteşti nu există o salarizare unitară şi împreună cu Senatele altor universităţi din ţară să solicite o
salarizare unitară. Această propunere are la bază solicitările repetate din partea SLUP, cu privire la
propunerea ca o sentinţă judecătorească emisă pentru un grup de cadre didactice să se aplice pentru
tot personalul universităţii.
Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa Senatului Universităţii din Piteşti nr. 610 din
05.12.2014, în care Senatul a solicitat ministerului câteva puncte de vedere cu privire la solicitările
Preşedintelui Sindicatului Liber al Universităţii din Piteşti, lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU
şi la solicitările Comisiei Paritare a Universităţii din Piteşti, a comunicat următoarele:
-

Propunerea ca o sentinţă judecătorească emisă pentru un grup de cadre didactice să se aplice pentru
tot personalul universităţii nu are indicat temeiul legal de aplicare (propunere semnată de SLUP).

-

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare nu are prevederi
privind raportul institutional dintre Comisia Paritară şi Senatul Universitar. În acest sens, nivelul
de adresare din Procesul verbal prin care Comisia Paritară ”recomandă Senatului Universitar să

analizeze şi să identifice soluţii legale pentru remedierea acestei situaţii” este în afara cadrului
legal, acest organism neavând competenţe manageriale de identificare a surselor de finanţare,
acestea fiind în portofoliul de activităţi ale Rectorului şi ale Consiliului de Administraţie al
universităţii. Altfel spus, Senatul Universitar nu poate primi recomandări din partea niciunui
organism intern al universităţii, Senatul Universitar este organismul suprem de legiferare
universitară, conform prevederilor art. 213, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

cu

modificările şi completările ulterioare.
-

Senatul Universitar nu are competenţa să ia decizii privind propunerea SLUP, acestea fiind de
competenţa ordonatorului de credite din universitate, ce este reprezentat de Rectorul universităţii.

-

În universitate Rectorul universităţii este ordonator de credite şi reprezintă universitatea în raport
cu terţii.

Art. 2 Secretariatul Senatului va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Jr. Doina Moraru

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

