
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 142 din data 30.09.2021

cu privire la aprobarea măsurilor pentru constituirea statelor de funcții în cadrul Universității din Pitești,

pentru anul universitar 2021-2022

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Educaţiei, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti,

precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu

cele ale Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului

Universităţii din Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din

data de 16.09.2021, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 30.09.2021,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea măsurilor pentru constituirea statelor de funcții în cadrul Universității din Pitești,

pentru anul universitar 2021-2022, după cum urmează:

1. Constituirea formaţiilor de studii în cadrul Universității din Pitești în urma procesului de

admitere 2021

Modul de desfăşurare a activităţilor cu formaţiile de studii la programele anilor întâi la care nu

se înmatriculează 30 de studenţi la programele de licenţă şi 20 de studenţi la programele de

masterat, în conformitate cu Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii 2021-2022 este

următorul :

- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 29 şi 25 de studenţi, orele pentru

activităţile didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind

retribuite la tariful de 40 lei/oră brut;

- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 24 şi 20 de studenţi, orele pentru

activităţile didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind

retribuite la tariful de 20 lei/oră brut;
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- în cazul formaţiilor de studii de licență care au între 19 şi 15 de studenţi, orele pentru

activităţile didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind

retribuite la tariful de 10 lei/oră brut;

- în cazul formaţiilor de studii de master care au între 19 şi 15 de studenţi, orele pentru

activităţile didactice vor fi grupate numai în posturi de plata cu ora, aceste activităţi fiind

retribuite la tariful de 30 lei/oră brut;

- în cazul în care un astfel de program de studii va fi în evaluare ARACIS şi orele pentru

activităţi didactice la anul I trebuie plasate în posturi de bază, pentru cadrele didactice aflate

în această situaţie se vor realiza şi posturi de plata cu ora distincte, cu ore la paritate cu cele

plasate în posturile de bază, care vor fi retribuite după regulile de mai sus.

2. Constituirea posturilor în statele de funcţii

Referitor la cele declarate de către fiecare cadru didactic în Anexa 9, verificarea respectării

acestui angajament se va face după fiecare semestru. Astfel, la încheierea semestrului întâi se

va face verificarea numărului de ore suplimentare efectuate de către fiecare cadru didactic, iar

dacă volumul acestora depăşeşte 280 ore, directorul de departament va analiza planificarea

activităţilor din semestrul al doilea şi va stabili măsurile adecvate pentru a nu se depăşi limita

de 560 de ore suplimentare anual de către cadrele didactice. De asemenea, după atingerea

limitei de 560 de ore, cadrul didactic aflat în această situaţie nu va mai putea întocmi referat

pentru plata cu ora pentru orele suplimentare, deoarece acestea nu vor mai fi retribuite.

Directorii de departamente au întreaga responsabilitate pentru a stabili încărcarea corectă a

fiecărui cadru didactic din departament la realizarea statelor de funcţii, astfel încât să nu se

ajungă la astfel de situaţii.

În conformitate cu hotărârea CA din 30.06.2021, la facultăţile de inginerie din cadrul

Universităţii din Piteşti numărul de ore de activităţi didactice prevăzute în planurile de

învăţământ trebuie să se încadreze în standardele minimale ARACIS specifice domeniilor de

studii, astfel încât media pe cei 4 ani de studii să fie de 26,5 ore / săptămână. Orele introduse în

plus în planurile de învăţământ (maxim 4 ore peste limita de 26) nu vor fi normate în statele de

funcţii, ci vor fi normate la alte activităţi în folosul învăţământului.

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