
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 19.09.2016 

 
 

 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (36 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 rezultatelor admiterii pentru anul universitar 2016-2017; 

2. Aprobarea formaţiilor de studiu pentru anul universitar 2016-2017; 

3.  Diverse. 
 
 

1. Domnul Prorector prof. univ. dr. Viorel NICOLAE face o informare cu privire la situaţia admiterii 
pentru anul universitar 2016-2017: numărul total al studenţilor înmatriculaţi în anul I, studii universitare 
de licenţă şi masterat este consemnat în listele de admitere; Senatul validează rezultatele admiterii, cu 
excepţia celor de la Facultatea de Litere, unde se va face o analiză a situaţiei redistribuirii candidaţilor 
de la programul Limbi Moderne Aplicate; 

2. Senatul aprobă formaţiile de studiu pentru anul universitar 2016-2017; 
3. Senatul aprobă modificarea Hotărârii Senatului nr. 165 din 12.09.2016, art. 1, lit c), astfel: “Trecerea 

studentului dintr-un an de studiu în altul se face în condițiile acumulării a minimum 35 credite din cele 
60 aferente anului respectiv”; 

4. Senatul aprobă refacerea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare 
de doctorat în domeniile: Ingineria Mecanică, Informatică şi Biologie, în anul universitar 2016-2017, 
(Anexa 1); 

5. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la echivalarea competențelor 
profesionale dobândite în baza OM nr.6521/2012, pentru absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă, 
programul de studii de licență Teologie Asistenţă Socială, prin: 
a) înmatricularea solicitanților în anul I la programul de studii de licență "Asistență socială", regim 

cu taxă, a doua facultate; 
b) echivalarea disciplinelor în conformitate cu Regulamentul privind echivalarea creditelor de studii 

transferabile; 
6. Senatul validează numirea domnului conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU, în funcţia de director, în 

urma alegerilor desfăşurate în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială, ca urmare a demisiei d-nei 
prof. univ. dr. Maria Constantinescu; 

7. Senatul validează numirea domnului conf. univ. dr. Aurelian CHISTOL, în funcţia de director, în urma 
alegerilor desfăşurate în cadrul Departamentului de Istorie, ca urmare a reorganizării departamentelor 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane; 
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8. Senatul aprobă prelungirea perioadei de elaborare a tezei de doctorat, în conformitate cu art. 40, din HG 

nr. 681/2011, pentru anul universitar 2016-2017, pentru următorii doctoranzi: domeniul Biologie - 
Vintil ă (Preda) Adriana, Drăghiceanu Oana Alexandra, Matei Andreea Natalia, Zagardan (Voica) 
Magdalena Cristina; domeniul Filologie - Damian Andreea Iuliana, Popa (Dina) Elena Andreea, 
Diaconescu (Giurgiu) Elena Lavinia; 

9. Senatul aprobă cererea  doamnei Sofia Loredana TUDOR, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, de a desfăşura activităţi didactice în regim de 
plata cu ora la Universitatea din Craiova, în anul universitar 2016-2017; 

10. Senatul aprobă  cererea domnului Victor BADEA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de 
Psihologie, Istorie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, de a desfăşura 
activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Bucureşti, în anul universitar 2016-2017; 

11. Senatul aprobă cererea  doamnei Geanina CUCU-CIUHAN, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de 
Psihologie, Istorie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, de a desfăşura 
activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Bucureşti şi la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila”, în anul universitar 2016-2017; 

12. Senatul aprobă cererea doamnei Manuela Mihaela CIUCUREL, conf. univ. dr. în cadrul 
Departamentului de Psihologie, Istorie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, de 
a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, în 
anul universitar 2016-2017; 

13. Senatul aprobă cererea domnului Doru Anastasiu POPESCU, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului 
de Matematică şi Informatică, Facultatea de Matematică-Informatică, de a desfăşura activităţi didactice 
în regim de plata cu ora la USAMV Bucureşti, în anul universitar 2016-2017; 

14. Senatul aprobă cererea  doamnei Ileana GURLUI, lect. univ. dr. în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Liceul Pedagogic „Mircea 
Scarlat” din Alexandria, în anul universitar 2016-2017; 

15. Senatul aprobă prelungirea contractului de muncă pentru doamna asist. univ. drd. Gabriela SAFTA, 
pentru anul universitar 2016-2017; doamna este angajată pe perioadă determinată a Universităţii din 
Piteşti, în cadrul Departamentului de Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, şi doctorand al Universităţii Valahia din Târgovişte; 

16. Senatul aprobă prelungirea contractului de muncă pentru doamna asist. univ. drd. Ana OPROESCU, 
pentru anul universitar 2016-2017; doamna este angajată a Universităţii din Piteşti pe perioadă 
determinată şi a susţinut teza de doctor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 
în data de 07.09.2016; 

17. Senatul aprobă prelungirea contractului de muncă pentru domnul asist. univ. dr. Dan Alexandru TOMA, 
pentru anul universitar 2016-2017; domnul este angajat al Universităţii din Piteşti pe perioadă 
determinată în cadrul Departamentului de Inginerie a Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Facultatea 
de Ştiinţe şi doctorand la Universitatea din Bucureşti; 

18. Senatul aprobă prelungirea contractului de muncă pentru domnul asist. univ. drd. Magdalin-Leonard 
DOROBĂŢ, pentru anul universitar 2016-2017; domnul este angajat al Universităţii din Piteşti pe 
perioadă determinată în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, Facultatea de Ştiinţe şi doctorand 
al Şcolii Doctorale de Biologie a Universităţii din Piteşti; 

 
 
 
 



 
 

19. Senatul aprobă prelungirea contractului de muncă pentru domnul asist. univ. dr. Petre-Remus 
CÎRSTEA, pentru anul universitar 2016-2017; domnul este angajat al Universităţii din Piteşti pe 
perioadă determinată în cadrul Departamentului de Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de 
Ştiinţe Socio-Umane. 
 
 

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

                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 1 
 

 
Refacerea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de 

doctorat în domeniile 
 Ingineria Mecanică, Informatic ă și Biologie în anul universitar 2016-2017 

 
 
  
 
 
1. 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 

   prof.univ.dr.ing. Dinel POPA 
 

2. Școala doctorală în domeniul Informatică 
Președinte: prof.univ.dr. Tudor BĂLĂNESCU 
Membri: prof.univ.dr. Horia GEORGESCU 
    conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU 
    conf.univ.dr. Alin ȘTEFĂNESCU 
 
3.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  
   Prof.univ.dr. Alexandru Gabriel MARINESCU  

 


