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Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 48 de membri (38 de cadre didactice şi 10
studenţi), din totalul de 54 membri ai Senatului (40 cadre de didactice şi 14 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
Aprobarea Planului de măsuri al Universităţii din Piteşti, vizând combaterea deficitului
financiar;
2.
Aprobarea programelor de studii fundamentale în cadrul Universităţii din Piteşti;
3.
Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii 2016-2017;
4.
Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante desfășurate în
sem. II al anului universitar 2015-2016 la Universitatea din Pitești;
5.
Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017;
6.
Aprobarea componenţei comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de
doctorat în anul universitar 2016-2017;
7.
Aprobarea Procedurii operaționale privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de
școlarizare;
8.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare continuă
Muntenia;
9.
Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică şi
Deontologie universitară din cadrul Universităţii din Piteşti;
10.
Aprobarea componenţei Comisiei de Etică şi Deontologie universitară din cadrul Universităţii
din Piteşti;
11.
Diverse.
1.

2.

Senatul hotărăşte declanşarea alegerilor la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi la Facultatea de Ştiinţe
Economice pe locurile rămase vacante, ca urmare a pierderii calităţii de senator a studenţilor Florea
Florin Mădălin şi Ioana Cristina Georgiana, în conformitate cu art. 32, alin. 1 din „Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti”, senatorilor care în cursul unui an
universitar lipsesc nemotivat de la trei şedinţe ale Senatului, le încetează, de drept, mandatul de senator.
Senatul aprobă Planul de măsuri al Universităţii din Piteşti vizând combaterea deficitului financiar şi al
efectelor ce vizează salarizarea în învăţământ, după cum urmează:
MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI BUGETULUI DE RESURSE
UMANE
1. Încadrarea întregului personal al UPIT, fără nici un fel de excepţie, pe valori minime din grila anexă a OUG 20/2016, corespunzătoare funcţiei ocupate şi categoriei determinată de vechime
2. Renunţarea la scoaterea de posturi la concurs pe perioada de austeritate.
3. Optimizarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţiuni astfel încât să se reducă la

maximum cheltuielile salariale.
4. Restructurarea resursei umane prin relocarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, acolo
unde se impune, în folosul primordial al procesului didactic
5. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Gestiune a Resursei Umane (în
proiectare) de la 01.03.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.12.2016, cu o pilotare de doar 2
luni (octombrie şi noiembrie 2016)
MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE PROGRAMELE
DE STUDII NESUSTENABILE
Având în vedere starea actuală a deficitului financiar generat de către programele de studii
nesustenabile, se vor aplica următoarele măsuri:
1. Analiza performanţei tuturor programelor de studii funcţie de criterii de eficienţă financiară şi
academică
2. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Gestiune a Programelor de Studii (în
proiectare) de la 01.03.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.12.2016, cu o pilotare de doar 2
luni (octombrie şi noiembrie 2016)
3. Alegerea acelor programe de studii din portfolio UPIT care dau caracterul de UNIVERSITATE
şi care vor fi finanţate de către UPIT, în limitele legilor în vigoare, chiar dacă nu sunt sustenabile
financiar.
MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE STRUCTURILE
INTERNE ALE UPIT
1. Analiza performanţei tuturor departamentelor actuale funcţie de criterii de eficienţă financiară şi
academică
2. Devansarea termenului de implementare a Metodologiei de Analiză Funcţională a Structurilor
UPIT (în proiectare) de la 01.10.2017 (prevăzută în Planul Strategic) la 01.03.2017.
MĂSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA DEFICITULUI DETERMINAT DE COSTURILE
MATERIALE
1. Efectuarea de cheltuieli cu materii prime, materiale, piese de schimb şi alte costuri material
directe DOAR în folosul direct al procesului didactic
2. Efectuarea de cheltuieli de investiţii strict aferente procesului didactic, în limitele sumelor
aprobate de MENCS
3. Renunţarea la spaţiile care produc deficite prin consumuri nejustificate prin procese didactice şi /
sau de cercetare ştiinţifică. Spaţiile care au deja destinaţii de cercetare ştiinţifică vor fi evaluate
din prisma aportului financiar care să asigure sustenabilitatea ocupării spaţiilor respective.
4. Renunţarea la următoarele clădiri / corpuri / spaţii ale UPIT:
a. Dobrogostea
b. Râmnicu Vâlcea
c. Ştefăneşti
5. Trecerea în conservare a corpului D, până la obţinerea unei finanţări externe care să ducă la
renovarea şi transformarea lui în cămin / hotel
6. Optimizarea utilizării celorlalte spaţii prin eliminarea oricăror predeterminări şi prin aplicarea cu
prioritate a criteriului: student / metru pătrat / oră
7. Reducerea costurilor de utilităţi şi a consumurilor materiale cu întreţinerea spaţiilor de
învăţământ prin sisteme moderne de optimizare
MĂSURI CE VIZEAZĂ STIMULAREA ATRAGERII DE FONDURI EXTRA-BUGETARE
1. Accesarea prin proiecte a tuturor surselor de finanţare naţionale şi internaţionale
2. Facilitarea salarizării suplimentare din resursele finanţărilor atrase extra-bugetar
3. Atragerea de fonduri de pe piaţa formării continue, a educaţiei adulţilor şi de pe piaţa formării
profesionale (VET)
4. Încurajarea participării la competiţiile naţionale şi internaţionale de proiecte de cercetare

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

ştiinţifică
5. Încurajarea invenţiilor şi a inovaţiilor transferate mediului socio-economic
6. Stimularea internaţionalizării şi dezvoltării de ofertă educaţională în limbi de largă circulaţie
(EN, FR)
7. Dezvoltarea de servicii către populaţie
În urma discuţiilor pe marginea propunerii Consiliului de Administraţie de adoptare a unui număr de 8
programe de studii fundamentale strategice, în cadrul Universităţii din Piteşti, domnul Rector, conf.
univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, în calitate de invitat permanent din partea Consiliului de
Administrație, retrage de pe ordinea de zi acest document, în scopul realizarii unei noi fundamentări;
Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă măsurile pentru realizarea statelor de funcţii, pentru anul universitar 2016-2017, acestea
se vor introduce în forma finală a Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul
universitar 2016-2017;
Senatul aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante desfășurate în sem.
II al anului universitar 2015-2016 la Universitatea din Pitești, (Anexa 1);
Senatul aprobă planurile de învăţământ, pentru anul universitar 2016-2017, cu respectarea numărului
minimum de ore, conform normelor ARACIS pentru fiecare domeniu în parte;
La solicitarea Departamentului de Limbi Străine aplicate cu privire la numărul minimum de ore din
planul de învăţământ care să respecte standardele ARACIS în domeniu, Comisia nr. 2 a Senatului
(Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii) a analizat solicitarea şi face recomandarea ca, pentru
păstrarea afilierii internaţionale, programul Limbi Moderne Aplicate să respecte numărul minimum de
ore stabilite de specialiştii în domeniu; Senatul aprobă ca departamentul împreună cu Prorectorul pentru
calitatea învăţământului, prof. univ. dr. Viorel NICOLAE să ajungă la un acord cu privire la numărul
minimum de ore;
Senatul aprobă componenţa comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat
în anul universitar 2016-2017, (Anexa 2);
Senatul hotărăşte amânarea Procedurii operaționale privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa
taxelor de școlarizare;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare continuă Muntenia;
Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică şi Deontologie
universitară din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării componenţei Comisiei de Etică şi Deontologie universitară din
cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la redistribuirea candidaţilor admişi
pe locurile subvenţionate la programele de licenţă şi master care nu şcolarizează în anul universitar
2016-2017, (Anexa 3);
Senatul aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Paul Baidan, director al Departamentului de Arte din
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, cu privire la prelungirea perioadei de admitere pentru programul
Artele spectacolului (actorie) – domeniul Teatru şi artele spectacolului, pâna la data de 30 septembrie
2016, cu menţiunea că taxa de şcolarizare să fie egală cu subvenţia în domeniu;
Solicitarea din partea senatorilor cu privire la articolul 23, lit. e din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017, vizând reducerea numărului
minimum de studenţi necesari pentru şcolarizarea anului I, de la 30 la 25 de studenţi; Senatul ia act de
solicitare şi amână discuţia, în lipsa unei fundamentări din partea Consiliului de Administraţie;
Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare în perioada 21-23.09.2016; studenţii au dreptul să
susţina maxim 3 (trei) examene nepromovate, cu taxa de 300 lei/examen nepromovat (punctele de credit
obţinute în sesiunea extraordinară nu modifică ierarhizarea în vederea ocupării locurilor subvenţionate);
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Senatul aprobă regulile de trecere a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului
universitar 2015-2016, după cum urmează:
a. La programele de studii de licență de 4 ani, trecerea studentului din anul III în IV se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei trei ani este de cel mult 30;
b. La programele de studii de licență de 3 ani, trecerea studentului din anul II în III se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei doi ani este de cel mult 25;
c. Trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul, mai puțin pentru cei de la lit.a) și b) se face în
condițiile acumulării a minim 35 credite din cele 60 aferente anului respectiv.
Senatul aprobă taxa de procesare a dosarelor studenților doctoranzi care prelungesc/întrerup studiile
universitare de doctorat și a taxei de susținere publică a tezei de doctorat, după cum urmează:
- Taxa de procesare a dosarelor studenților doctoranzi care prelungesc/întrerup studiile universitare
de doctorat în cuantum de 500 lei/an;
- Taxa de susținere publică a tezei de doctorat în cuantum de:
a) 5000 lei pentru studenții doctoranzi din exteriorul universității;
b) 4000 lei pentru studenții doctoranzi ai Universității din Pitești
Senatul aprobă repartizarea locurilor/ granturilor de studii finanțate de la bugetul de stat pentru
programele de studii universitare de doctorat în anul universitar 2016-2017, astfel:
1. Școala doctorală în domeniul Ingineria Autovehiculelor:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat și cu bursă;
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat.
2. Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat și cu bursă;
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat.
3. Școala doctorală în domeniul Ingineriei Mecanice
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat.
4. Școala doctorală în domeniul Filologie:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat și cu bursă.
5. Școala doctorală Interdisciplinară:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat.
6. Școala doctorală în domeniul Biologie:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat.
7. Școala doctorală în domeniul Matematică:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat și cu bursă.
8. Școala doctorală în domeniul Informatică:
- 1 loc finanțat de la bugetul de stat și cu bursă.
Senatul aprobă propunera Consiliului de Administraţie de scoatere la concurs a postului de secretar aflat
în structura subordonată Prorectorului pentru Relații Internaționale;
Senatul aprobă acordarea titlului de Profesor Emerit, doamnei prof.univ.dr. Mărioara ABRUDEANU;
Senatul respinge cererea doamnei prof. univ. dr. Maria CONSTANTINESCU, cu privire la menţinerea
calităţii de titular în anul universitar 2016-2017, în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială,
Facultatea de Teologie Ortodoxă;
Senatul aprobă solicitarea conducerii Facultății de Științe Socio-Umane privind reorganizarea
Departamentului de "Psihologie, Istorie, Științe ale Comunicării" în două departamente: unul cu
denumirea Departamentul de "Istorie", iar cel de-al doilea cu denumirea "Psihologie și Ştiințe ale
Comunicării";
Senatul aprobă cererea doamnei asist. univ. drd. Ana Maria LEMNARU, angajata pe perioadă
determinată şi doctorand al Universităţii din Piteşti, cu privire la prelungirea contractului de muncă
pentru anul universitar 2016-2017;
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Senatul aprobă cererea domnului Fieroiu Ion Emil, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Asistenţă
medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea
“Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă cererea domnului Constantin Ciucurel, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă cererea doamnei Mariana Ionela Tudor, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă cererea doamnei Elena Ioana Iconaru, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă cererea domnului Andrei Dumitru, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Asistenţă
medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea
“Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă solicitarea Clubului Sportiv Universitar Piteşti de numire în funcţia de director interimar
a d-lui prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
Senatul aprobă şcolarizarea programelor de studii, forma de învăţământ frecvenţă redusă cu un număr de
minimum 20 de studenţi, în condiţiile respectării standardelor ARACIS, specifice IFR.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Delia DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa1

Rezultatele concursurilor desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem. II al
anului universitar 2015-2016 la Universitatea din Pitești

Nr.
crt
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postul scos la concurs

Numele și prenumele
candidatului
Rezultatul
validat
Științe/ Asistenţă Medicală Grigorie Victor Gheorghe
Admis
şi Kinetoterapie
Științe/ Asistenţă Medicală
Fieroiu Ion Emil
Admis
şi Kinetoterapie
Facultatea/
Departamentul

Poziția 9– conferențiar – la disciplinele: Chirurgie
semiologie;Urologie;Nursing special 6;Nursing special 1.
Poziția 10– conferențiar – la disciplinele: Kinetoterapia în
afecţiunile respiratorii la persoanele cu dizabilităţi;
Kinesiologie; Elemente de fizioterapie.
Poziția 11– conferențiar – la disciplinele: Particularităţi ale Științe/ Asistenţă Medicală
asistenţei de recuperare în afecţiunile ortopedico-traumatice
şi Kinetoterapie
ale persoanelor cu dizabilităţi;Kinetoterapia în
pediatrie;Metode şi tehnici de tonifiere. musculară.
Poziția 10 - conferenţiar– la disciplinele: Imbunătățiri
Științe/ Ingineria Mediului
funciare; Cadastru agricol; Topografie.
şi Știinţe Inginereşti
Aplicate
Poziția 2 - profesor universitar – la disciplinele: Interacţiuni Științe/ Științe ale naturii
ale microorganismelor cu mediul; Biotehnologii pentru
protecţia mediului.
Poziția 8 – profesor universitar– la disciplinele: Dinamica Mecanică și Tehnologie/
autovehiculelor I, II; Caroserii și analiza structurala.
Autovehicule și
Transporturi
Poziția 18 – conferențiar – la disciplinele: Siguranța Activă şi Mecanică și Tehnologie/
Autovehicule și
Siguranța Pasivă a Autovehiculelor Rutiere; Sisteme de
Transporturi
Transport; Fabricarea şi Repararea Autovehiculelor I
Poziția 9 - conferențiar - la disciplinele: Rezistenţa
Mecanică și Tehnologie/
materialelor 1, 2; Metoda elementelor finite.
Fabricație și Management
Industrial
Poziția 10 - conferențiar - la disciplinele: Rezistența
Mecanică și Tehnologie/
materialelor 1,2; Mecanisme şi organe de maşini.
Fabricație și Management
Industrial
Poziția 11 - conferențiar - la disciplinele: Prelucrări prin
Mecanică și Tehnologie/
deformare la rece; Dispozitive tehnologice; Dispozitive
Fabricație și Management
tehnologice – proiect.
Industrial
Poziția 26 - Șef Lucrări - la disciplinele: Tehnologia
Mecanică și Tehnologie/
materialelor; Ştiinţa şi ingineria materialelor; Caracterizarea Fabricație și Management
materialelor.
Industrial
Poziția 13 – conferențiar – la disciplinele: Măsurări în
Electronică, Comunicații și
electronică şi telecomunicaţii;Sisteme de intrare – ieşire.
Calculatoare/ Electronică,
Calculatoare şi Inginerie
Electrică
Poziția 14 – conferențiar – la disciplinele: Acţionări
Electronică, Comunicații și
electrice;Sisteme de acţionări electrice; Robotică industrială. Calculatoare/ Electronică,
Calculatoare şi Inginerie
Electrică
Poziția 11 – conferențiar – la disciplinele: Tehnologia frescei:
Teologie Ortodoxă/
compoziţie, structură, proprietăţi, tipuri de degradare şi
Teologie
conservare; Metodologia conservării şi restaurării operelor de
artă; Studiul Desenului.
Poziția 4 – conferențiar – la disciplinele:
Introducere în
Teologie Ortodoxă/
sociologie I / Introducere în sociologie II (Probleme
Asistență Socială
sociale);Politici de incluziune socială;Sociologia sănătăţii şi a
bolii.
Poziția 8 – lector – la disciplinele: Protecţia
Teologie Ortodoxă/
copilului;Dezvoltare comunitară;Politici sociale;Stiluri şi
Asistență Socială
metode de comunicare în consiliere.

Dumitru Andrei

Admis

Marian Mădălina Cristina

Admis

Petre Marian

Admis

Tabacu Ștefan Lucian

Admis

Ilie Sorin

Admis

Rizea Vasile

Admis

Grigore Jan Cristian

Admis

Iordache Daniela Monica

Admis

Ducu Cătălin

Admis

Oproescu Mihai

Admis

Beloiu Cristian Robert

Admis

Grecu Dorin

Admis

Constantinescu Cornel

Admis

Dumitrescu Ana Maria

Admis

Nr.
crt

Postul scos la concurs

Facultatea/
Departamentul

Numele și prenumele
candidatului
validat
Răduț Seliște Diana
Valentina

Poziția 12 - asistent - la disciplinele: Psihologie socială
Teologie Ortodoxă/
aplicată; Introducere în psihologie; Pedagogie socială;
Asistență Socială
Psihopatologie şi psihoterapie; Consiliere în asistenţă socială;
Dezvoltare umană; Tehnici de comunicare în asistenţă
socială; Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane;
Dezvoltare comunitară.
Științe Economice/
Antoniu Maria Eliza
18. Poziția 23 - lector - la disciplinele: Managementul strategic al
carierei și dezvoltării angajaților (Strategic Career
Management şi
Management and Employees’ Development);Managementul Administratea Afacerilor
comparat al resurselor umane;Managementul carierei.
Eurocariere;Management comparat.
Poziția
25
–
lector – la disciplinele: Drept electoral, Dreptul
Drept și Științe
Puran Andra
19.
turismului, Drept constituțional și instituții politice 1,2;
Administrative/ Drept şi
Dreptul comunitar al muncii și securității sociale, Dreptul
Administraţie Publică
muncii
Drept și Științe
Pîrvu Adriana Ioana
20. Poziția 26 – lector – la disciplinele: Drept bancar, Elemente
de drept general, Drept financiar, Drept civil. Drepturi reale. Administrative/ Drept şi
Administraţie Publică
21. Poziția10 – conferenţiar – la disciplinele: Metodica predării Educație Fizică și Sport/ Popescu Daniela Corina
handbalului în școală; Fundamentele științifice ale jocurilor
Educaţie Fizică
sportive – handbal.
Constantin Doru
22. Poziția 6 – conferenţiar – la disciplinele:: Programare logică Matematică-Informatică/
și funcțională;Inteligența artificială;Tehnici moderne de
Matematică - Informatică
prelucrarea imaginilor.
Poziția
7
conferențiar
- la disciplinele: Ingineria
Matematică-Informatică/ Popescu Doru Anastasiu
23.
programelor;Analiza algoritmilor;Analiza complexă;Analiza Matematică - Informatică
matematică.
Științe Socio-Umane/
Duminică Delia
24. Poziția l 3 – conferenţiar – la disciplinele: Comunicare în
organizații;Leadership în organizații.
Psihologie, Istorie, Științe
ale Comunicării
Poziția 6 –conferențiar – la disciplinele: Limba română; Științe ale Educației/ Științe Bloju Cristina Loredana
25.
Metodica predării limbii și literaturii române.
Aplicate
Poziția 3 – conferenţiar – disciplinele: Didactica
Științe ale Educației/ DPPD Tecău Grigore Florin
26.
disciplinelor tehnice; Instruire asistată de calculator.
17.

Rezultatul
Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis
Admis

Anexa 2
Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat
în anul universitar 2016-2017

1. Școala doctorală în domeniul Ingineria Autovehiculelor
Președinte: prof.univ.dr.ing. Dinel POPA – Director Școala doctorală Ingineria Autovehiculelor
Membri: prof.emerit.dr.ing. Ion TABACU
prof.emerit.dr.ing. Dumitru CRISTEA
prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE
conf.univ.dr.ing.habil. Ștefan TABACU
2. Școala doctorală în domeniul Inginerie Mecanică
Președinte: prof.univ.dr.ing.habil. Nicolae-Doru STĂNESCU
Membri: prof.emerit.dr.ing. Nicolae PANDREA – membrul Academiei de Științe Tehnice,
vicepreședintele secției de Mecanică
prof.emerit.dr.ing. Nicolae POPA
3. Școala doctorală în domeniul Matematică
Președinte: prof.univ.dr. Corneliu UDREA
Membri: prof.univ.dr. Valer-Daniel BREAZ
prof.univ.dr. Ion CHIȚESCU
conf.univ.dr. Radu MICULESCU
4. Școala doctorală în domeniul Informatică
Președinte: prof.univ.dr. Tudor BĂLĂNESCU
Membri: prof.univ.dr. Horia GEORGESCU
conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU
5. Școala doctorală în domeniul Filologie
Președinte: prof.univ.dr. Petru PISTOL
Membri: prof.univ.dr. Alexandrina MUSTĂȚEA
prof.univ.dr. Nicolae OPREA
prof.univ.dr. Ștefan GĂITĂNARU
prof.univ.dr. Mircea BÎRSILĂ
conf.univ.dr. habil. Diana LEFTER
6. Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
Preşedinte: prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU
Membri: prof. univ. dr. Ioan Ion LADOR
prof. univ. dr. Mugurel NICULESCU
prof. univ. dr. Pierre de HILLERIN
prof. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU
prof. univ. dr. Gheorghe SIMION
7. Școala doctorală în domeniul Biologie
Președinte: Prof.univ.dr. Marian FALCĂ
Membri:Conf.univ.dr. Marian PETRE
Prof. univ.dr. Octavian Liviu DRĂGHICI - profesor emerit
Conf.univ.dr . Liliana Cristina SOARE
Conf.univ.dr. Valeriu Florian ALEXIU
Lect.univ.dr. Alina PĂUNESCU
Prof.univ.dr. Alexandru Gabriel MARINESCU
8. Școala doctorală Interdisciplinară
Domeniul: Electronică și telecomunicații
Președinte: prof.univ.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA
Membri: prof.univ.dr. ing. Eduard-Laurențiu NIȚU

prof.dr. ing. Mărioara ABRUDEANU
conf.univ.dr. ing. Petre ANGHELESCU
data planificată pentru susținerea examenului de admitere: 26.09.2016
Domeniul: Inginerie industrială
Președinte: prof.univ.dr. ing. Eduard-Laurențiu NIȚU
Membri: prof.dr. ing. Mărioara ABRUDEANU
prof.univ.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA
conf.univ.dr. ing. Doina IACOMI
data planificată pentru susținerea examenului de admitere: 26.09.2016
Domeniul: Ingineria materialelor
Președinte: prof.dr. ing. Mărioara ABRUDEANU
Membri: prof.univ.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA
prof.univ.dr. ing. Eduard-Laurențiu NIȚU
conf.univ.dr. chimist Gabriela-Adriana PLĂIAȘU

Anexa 3
PRECIZĂRI
privind redistribuirea candidaților admiși pe locuri subvenționate la programe de licență și
master care nu se școlarizează în anul universitar 2016 - 2017
Extras din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul

universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti:
Art. 23

e) în situaţia în care, după înmatriculare, la data de 16. 09. 2016, sunt programe la care numărul
studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 30 la licenţă și 20 la programele de masterat, în anul
universitar 2016/2017, după o fundamentare financiară prealabilă, nu se organizează şcolarizarea
programelor respective; fac excepție programele de licență Muzică și Artă Sacră, precum și
programele de master cu predare în limbi străine / internaționalizate, pentru care numărul
minim de studenți este de 15;
f) în condiţiile de la litera e), candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin
redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, de regulă, la orice alt program
de studiu din cadrul facultăţii, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs.
La mențiunile de mai sus din Regulament, adaug următoarele precizări:
În situația în care nu mai sunt locuri disponibile în cadrul facultății pentru care candidatul poate să
opteze, acesta poate alege să fie redistribuit în cadrul oricărui alt program de studiu din cadrul
Universității din Pitești, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs. Redistribuirea se va
desfășura în prezența candidaților, în data de 17.09.2016, în sala T 301 din cadrul Facultății de
Mecanică și Tehnologie, începând cu orele 11.00. Redistribuirea se va face în ordinea programelor
afișate pe site-ul Universității din Pitești, în ordinea mediilor calculate pentru fiecare program.
În situația în care candidatul ce urmează să fie redistribuit renunță la locul obținut prin concurs, locul
rămas disponibil va fi redistribuit de către conducerea facultății în cadrul programelor de studii care se
vor școlariza în anul universitar 2016 – 2017.

