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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 20 din data 2 februarie 2015

cu privire la Nota de aplicare a Hotărârii Senatului nr. 67 din 17.04.2014

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 02.02.2015,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea Notei cu privire la aplicarea Hotărârii Senatului 67 din 17.04.2014 referitoare la
sentinţa civilă nr. 850/28.03.2014, pronunţată de Tribunalul Argeş, în dosarul 218/109/2014 –
contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect anularea Hotărârii Senatului nr. 218/05.11.2013,
privind stabilirea tarifului pentru activităţile didactice efectuate în regim de plata cu ora, precum şi
la solicitarea ASUP nr. 217/23.01.2015. Astfel, pentru activităţile didactice efectuate în regim de
plata cu ora, în anul universitar 2013-2014, tariful se calculează după cum urmează:
-

Pentru posturile vacante de profesor, conferenţiar şi lector universitar – 1/40 pentru ora
echivalentă din posturile de lector universitar (şef lucrări) respectiv 40 lei/oră (51 lei/oră –
cheltuială salarială), care corespunde pentru majoritatea tranşelor de vechime şi 1/44 pentru ora
echivalentă din posturile de asistent universitar – pentru postul vacant de asistent universitar,
respectiv 33 lei/oră (44 lei/oră cheltuială salarială) care corespunde pentru majoritatea tranşelor
de vechime şi se aplică pentru programele de licenţă şi master, forma de învăţământ cu
frecvenţă şi frecvenţă redusă, excepţie făcând plata cadrelor didactice din străinătate care
predau la programele de studii internaţionale, conform Hotărârii nr. 249 din 12.12.2013. Aceste
tarife se aplică pentru perioada anului universitar 2013-2014, începând cu data de 01.10.2013;

-

Diferenţele salariale se acordă pentru fiecare cadru didactic prin aplicare la numărul total de ore
prestate (declarate);

Plata diferenţelor salariale este condiţionată de aprobarea M.E.C.S..
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Jr. Doina Moraru
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