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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 19.12.2014

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 45 de membri (35 cadre didactice şi 10 studenţi),
din totalul de 61 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 14 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Prezentarea Raportului Comisiei de analiză privind stadiul îndeplinirii unor obiective, indicatori
şi criterii de performanţă din Contractul de management;
2. Prezentarea Procesului verbal al Comisiei de analiză şi de identificare a soluţiilor legale pentru
eliminarea diferenţelor salariale;
3. Aprobarea dosarului de încadrare în domeniul de master Finanţe a unui nou program de studii
de masterat cu denumirea “Management financiar-bancar şi în asigurări”;
4. Aprobarea depunerii dosarului de evaluare la ARACIS, în vederea evaluării periodice a
programului de licenţă “Calculatoare şi tehnologia informaţiei”;
5. Diverse.
Senatul validează alegerea ca membri în Senat a următorilor studenţi, în urma alegerilor desfăşurate
în cadrul facultăţilor: Niţă Gabriel de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (Comisia nr. 2) şi Ghiţă
Georgiana Cosmina de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (Comisia nr. 1),
pe locurile rămase vacante, conform art. 12.1 şi 12.2 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti;
2. Senatul hotărăşte amânarea prezentării Raportului Comisiei de analiză privind stadiul îndeplinirii
unor obiective, indicatori şi criterii de performanţă din Contractul de management;
3. Comisia de analiză şi de identificare a soluţiilor legale pentru eliminarea diferenţelor salariale
constituită conform deciziei Senatului nr. 4 din 26.11.2014 s-a întrunit în vederea analizei şi
identificării unor soluţii legale pentru remedierea situaţiei de existenţă a unor diferenţe salariale în
ceea ce priveşte salariile de de încadrare ale personalului didactic şi didactic-auxiliar.
În urma analizei efectuate comisia a constatat că există câteva situaţii în care, prin aplicarea
dispoziţiilor sentinţei civile a Tribunalului Argeş, în dosarul 5747/109/2012, sunt cadre didactice
cărora li s-a stabilit salariul de încadrare luându-se în considerare majorările salariale ce li s-ar fi
cuvenit prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008. De asemenea comisia a constat ca toate
celelalte salarii de încadrare stabilite pentru cadrele didactice respectă dispoziţiile legale. Pentru
personalul didactic auxiliar şi nedidactic nu există diferenţe salariale care să nu se încadreze în
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dispoziţiile legale şi nici hotărâri judecătoreşti din care să rezulte astfel de diferenţe. Din analiza
dispoziţiilor legale în vigoare în materia salarizării personalului plătit din fonduri publice a rezultat
că nu există alte soluţii de stabilire a salariilor de încadrare, altele decât cele deja aplicate la nivelul
Universităţii din Piteşti.
Domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti prezintă
răspunsul 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.
Ministerului Educaţiei Naţionale 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.
Senatul aprobă propunerea 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.
4. Senatul aprobă dosarul de încadrare în domeniul de master Finanţe a unui nou program de studii de
masterat cu denumirea Management financiar-bancar şi în asigurări, în acord cu “Procedura de
evaluare externă în vederea încadrării unui program nou de studii universitare de master într-un
domeniu de studii universitare de master acreditat”;
5. Senatul aprobă dosarul de încadrare în domeniul de master Management a unui nou program de
studii de masterat cu denumirea Management strategic şi dezvoltarea afacerilor (limba engleză)
(Strategic management and business development), în acord cu “Procedura de evaluare externă în
vederea încadrării unui program nou de studii universitare de master într-un domeniu de studii
universitare de master acreditat”.;
6. Senatul aprobă depunerea dosarului de autoevaluare la ARACIS în vederea acreditării programului
de studii de licenţă Ingineria Mediului, din cadrul domeniului de studii universitare de licenţă
“Ingineria mediului”;
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7. Senatul aprobă depunerea dosarului de autoevaluare la ARACIS în vederea evaluării periodice a

programului de licenţă Calculatoare, din cadrul domeniului “Calculatoare şi tehnologia
informaţiei”;
8. Senatul aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Ioan Darida, de la Departamentul de Teologie,
Facultatea de Teologie Ortodoxă, de a desfăşura ore în regim de plata cu ora, începând cu data de 14
ianuarie 2015, dată la care domnul profesor va ieşi la pensie;
9. Senatul hotărăşte amânarea prezentării Raportului Comisiei de Etică a Universităţii din Piteşti, cu
privire la două sesizări;
10. Senatul hotărăşte amânarea prezentării materialului Strategie de dezvoltare a şcolilor doctorale din
cadrul Universităţii din Piteşti;
11. Senatul aprobă propunerile privind acordarea reducerii cu 50-100% a cuantumului taxei de cazare,
în anul universitar 2014-2015, pentru următorii studenţi:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
studentului

Facultatea / Specializarea /
an de studiu

0
1
2

1
NIŢI PETRIŞOR VLĂDUŢ
BĂNICĂ VASILE ADRIAN

2
FTO/AS/II
FTO/AS/II

Motivarea solicitării acordării
bursei speciale din venituri
proprii
3
Situaţie financiară precară
Situaţie financiară precară

%
reducere
4
50%
50%

12. Senatul aprobă Normele de aplicare a dispoziţiilor Regulamentului privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor didactice
auxiliare şi nedidactice din cadrul UPIT, cu modificările propuse de Comisia de monitorizare şi
analiză a resurselor universităţii (Comisia nr.5);
13. Domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel DIDEA prezintă problemele discutate la întâlnirile cu colegii
din facultăţi: hotărârile judecătoreşti, salarizare.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU

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