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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 30.09.2016

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (34 de cadre didactice şi 7 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 Statelor de funcţii (2016-2017);
2.
Aprobarea Regulamentului privind privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea
planurilor de învățământ;
3.
Aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare şi
proiecte la forma IFR;
4.
Aprobarea Regulamentului privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programenlor de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din cadrul Universităţii din
Piteşti;
5.
Aprobarea Procedurii privind perfecţionarea periodică a cadrelor didactice şi a personalului
administrativ cu activităţi în cadrul programelor de studiu IFR;
6.
Aprobarea Procedura de evaluare a personalului didactic universitar implicat în programele
IFR;
7.
Aprobarea Procedurii de elaborare/actualizare, multiplicare şi distribuire a resurselor de
învăţare la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;
8.
Aprobarea Procedurii operaționale privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de
școlarizare, pentru programele de studii de licenţă şi master;
9.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului regional de cercetare –
dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile;
10.
Aprobarea Statutului de funcţionare a Centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru
materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile;
11.
Aprobarea Statului de funcţii pentru personalul de cercetare şi personalul auxiliar din cadrul
Centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare
destinate industriei de automobile.
12.
Diverse.

1.
2.

Senatul validează rezultatele admiterii pentru anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Litere;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2016-2017, cu respectarea observaţiilor
comisiilor Senatului cu atribuţii de verificare a statelor de funcţii; de asemenea, Senatul solicită
Consiliului de Administraţie să îşi asume deficitul financiar şi să propună măsuri de reducere a acestuia;
Senatul solicită Consiliului de Administraţie să propună măsuri disciplinare pentru directorii de
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departament care nu au respectat reglementările prevăzute de Regulamentul de întocmire a statelor de
funcţii;
Senatul aprobă posturile scoase la concurs pentru anul universitar 2016-2017, după cum urmează: 1 post
de asistent universitar la Departamentul Fabricaţie şi Management industrial, din cadrul Facultăţii de
Mecanică şi Tehnologie, 1 post de lector la Departamentul Psihologie şi Ştiinţe ale comunicării, din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie şi 1 post de lector la
Departamentul Teologie, din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.;
Senatul aprobă pentru fiecare departament situaţia acoperirii posturilor didactice vacante din statele de
funcţii cu asociaţii, cadre didactice titularizate şi netitularizate în învăţământul superior, conform anexei
3a, din Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii, cu respectarea normelor ARACIS;
Senatul respinge propunerile prezentate de către Consiliul de Administraţie privind măsurile pentru
acoperirea deficitului financiar;
Senatul amână aprobarea Regulamentului privind privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea
planurilor de învățământ;
Senatul aprobă Procedura de monitorizare a activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare şi
proiecte la forma IFR;
Senatul aprobă Regulamentul privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programenlor de
studii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Procedura privind perfecţionarea periodică a cadrelor didactice şi a personalului
administrativ cu activităţi în cadrul programelor de studiu IFR;
Senatul aprobă Procedura de evaluare a personalului didactic universitar implicat în programele IFR;
Senatul aprobă Procedura de elaborare/actualizare, multiplicare şi distribuire a resurselor de învăţare
la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;
Senatul aprobă Procedura operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de
școlarizare, pentru programele de studii de licenţă şi master;
Comisia nr. 4 a Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universităţii), în baza art. 208, alin. 3 din
Legea nr. 1/ 2011 actualizată, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului şi în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, solicită următoarele: reprezentantul Direcţiei
economice a Universităţii să participe ca invitat permanent la şedinţele Senatului; în viitoarea şedinţă de
Senat reprezentantul Direcţiei economice să prezinte execuţia bugetară a universităţii în perioada 01.01.30.08.2016 (cheltuieli cu bunuri şi servicii, achiziţii, cheltuieli de personal, raportul venituri cheltuielisold real), prezentarea unei previziuni, sub semnătură şi asumată conjugat de către Direcţia economică şi
ordonatorul de credite, a bugetului universităţii pentru anul univeritar 2016-2017, respectiv un raport
venituri/ cheltuieli bazat pe situaţia rezultată în urma admiterii şi solicită, de asemenea, textul
protocolului încheiat de Universitatea din Piteşti cu Ambasada Palestinei;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului regional de cercetare –
dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile;
Senatul aprobă Statutul de funcţionare a Centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale,
procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile;
Senatul aprobă Statul de funcţii pentru personalul de cercetare şi personalul auxiliar din cadrul
Centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate
industriei de automobile
Senatul validează alegerea domnului prof. univ. dr. rer. Nat. Marian ENĂCHESCU în funcţia de
director CSUD din cadrul IOSUD, în urma concursului pentru ocuparea postului de director;
Senatul aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi pentru întreruperea perioadei de studii
universitare de doctorat, în conformitate cu art. 39, alin.(4), HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului
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studiilor universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 20162017: Onescu Maria Roxana (Ingineria Autovehiculului), Cergan Cristina (Filologie) şi Mara
Constantin (Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;
Senatul aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi prin care solicită an de grație pentru elaborarea
tezei, în conformitate cu art. 40, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2016-2017: Zagardan
Magdalena Cristina (Biologie), Bitu Elena Diana (Biologie), Omar Alssadi (Inginerie Mecanică),
Petrescu Liviu (Ingineria Autovehiculului), Iorga Adrian Ionuț (Ingineria Autovehiculului), DiaconescuCărbunescu Claudiu (Ingineria Autovehiculului), Olteanu Alexandru (Ingineria Autovehiculului),
Boroiu Andrei-Alexandru (Ingineria Autovehiculului), Florescu Bogdan (Ingineria Autovehiculului),
Tudor Irina-Virginia (Ingineria Autovehiculului), Moldovan Anda-Elena (Filologie), Amza TudoraGeorgiana (Filologie), Trică George-Marian (Ingineria Autovehiculului) şi Tuță Alina-Maria (Ingineria
Autovehiculului); Lică M. Laurenţiu (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Ahmed Hikmat Mohammad
Al – Mamoori (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Gâju Nicoleta Simona (Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice), Antohi L. J. Constantin Petruş (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Bernicu D.
Andrei Răzvan (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Budescu Dorin Mihai (Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice), Buşe R. Paul (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Calancea V. Gabriel Nicolae
(Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Ciurea F. Cristina (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Covaciu
A. Florin Alin (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Creţu M. Mirela Florina (Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice), Dobrău V. Vasile (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Mihăilă Vasile Alin (Ştiinţa
Sportului şi Educaţiei Fizice), Olaru Gh. Marius (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Popescu Mihai
Cătălin (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice), Stătulescu C. Nicolae Leonard (Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice), Voinea I Florin, Cîrciumaru M. Dan (Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice);
Senatul aprobă cererea studentului Ahmed Hikmat Mohammad, doctorand la Şcoala doctorală Educaţie
Fizică şi Sport, cu privire la prelungirea perioadei programului de doctorat;
Senatul aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii finanţate de la bugetul de stat pentru
programele de studii universitare de doctorat în anul universitar 2016-2017, pentru tinerii de origine
română din Republica Moldova, astfel: Şcoala doctorală interdisciplinară, domeniul Electronică şi
Telecomunicaţii, 1 loc fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă;
Senatul aprobă cererea domnului Gheorghe NEACŞU, lect. univ dr. în cadrul Departamentului de
Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora, la
Universitatea “”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017;
Senatul respinge cererea Departamentului de Matematică-Informatică, cu privire la menţinerea calităţii
de titular în anul universitar 2016-2017, pentru dl. Corneliu UDREA; domnul Udrea s-a pensionat la
data de 30 mai 2016 şi a fost menţinut în activitate până la sfârşitul anului universitar 2015-2016, cf.
Hotărârii Senatului nr. 29/21.03.2016;
Senatul hotărăşte anularea Hotărârii Senatului nr. 213 din 19.09.2016, cu privire la prelungirea
contractului de muncă pentru domnul asist. univ. drd. Magdalin-Leonard Dorobăţ, pentru anul
universitar 2016-2017; domnul a fost 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, şi a susţinut teza de doctorat în data de 30 septembrie 2016.
Domnului Magdalin-Leonard Dorobăţ îi încetează raporturile de muncă cu Universitatea din Piteşti la
data de 30.09.2016, postul vacant din statul de funcţii 2016-2017 urmează să fie scos la concurs;
Senatul aprobă cererea doamnei assist. univ. dr. Văduva Clavac Camelia, de menţinere a calităţii de
titular în cadrul Departamentului Arte, Facultatea de Teologie Ortodoxă (doamna a obţinut titlul de
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doctor în data de 04.03.2016);
Senatul aprobă cererea domnului asist. univ. drd. Vasile Gheorghe, de prelungire a contractului de
muncă; domnul este angajat pe perioadă determinată al Universităţii din Piteşti, în cadrul
Departamentului Fabricaţie şi Management Industrial, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie;
Senatul aprobă propunerea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie cu privire la tariful de plată al
activităţilor didactice în regim de plata cu ora desfăşurate de cadrele didactice de la universităţile din
Franţa; tariful de plată solicitat este de 1/16 ore normă didactică săptămânală, respectiv 1/64 din salariul
lunar de referinţă – salariul funcţiei de bază la nivel de :
Conferenţiar, tranşa de vechime 35-40 de ani, gradaţia 5 (corespunzând un tarif orar de 67 de lei
şi o cheltuială salarială de 82 lei) pentru cadrele didactice asociate cu titlul de profesor
universitar;
Conferenţiar, tranşa de vechime 10-15 ani, gradaţia 3 (corespunzând un tarif orar de 48 de lei şi o
cheltuială salarială de 59 lei) pentru cadrele didactice asociate cu titlul de conferenţiar universitar.
Senatul aprobă cererea Departamentului Management şi Administrarea Afacerilor, referitoare la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora în cuantum de 2 ore convenţionale de
seminar, pentru doamna dr. ec. Mihaela Brânzea (secretar facultate);
Senatul aprobă modificarea Anexei 5 din Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii 2016-2017,
(declarația pe propria răspundere că prin activitățile susținute nu depășesc media săptămânală de 20 de
ore în afara funcţiei de bază, în limita unui plafon lunar de 4 ore x nr.de zile lucrătoare din lună);
Senatul aprobă taxele pentru regie cămin şi cantină, pentru anul universitar 2016-2017 (Anexa 1);
Senatul aprobă numirea doamnei lect. univ. dr. Olimpia Oancea în funcţia de director al Centrului
pentru colaborarea cu mediul socio-economic, în locul domnului conf. univ. dr. Leonard Fleancu;
Senatul aprobă modificarea componenţei Comisiei de Etica şi Deontologie Universitară a Universităţii
din Piteşti, astfel: lect.univ.dr. Lavinia Olah devine membru titular al comisiei; pr.conf.univ.dr. Ion
Isăroiu devine membru supleant, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de doamna Liliana Mihăilătitular, respectiv doamna Violeta Dinuță-supleant. Doamna consilier juridic Aurelia Elena Mateescu nu
mai face parte din această comisie.
Președinte: prof. univ. dr. ing. Șerban Constantin VALECA;
Vicepreședinte: prof. univ. dr. Nicolae MIHĂILESCU;
Membri: 1. prof. univ. dr. Ion IORGA SIMĂN;
2. conf. univ. dr. Carmen Gabriela SECARĂ;
3. lect. univ. dr. Lavinia OLAH;
4. Adriana Diana MARINESCU-student;
5. Cristina RĂDULESCU-student.
Membri supleanți: 1. lect. univ. dr. Daniela IANCU;
2. Pr. conf. univ. dr. Ioan ISĂROIU
3. Silvia VULPE-student
Secretar: Liliana MIHĂILĂ;
Secretar supleant: Violeta DINUȚĂ.
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la acordarea titlului de Profesor
Emerit domnului prof. univ. dr. Gheorghe BARBU;
Domnul Rector, conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEŞAN face o informare cu privire la numirea decanilor
interimari, ca urmare a HG nr. 654 /14.09.2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017;

începând cu data de 01.10.2016 structura Universității din Pitești este formată din șase facultăți, după
cum urmează:
1. Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică:
Decan: conf.univ.dr. George Mihail MAN
Prodecan : lect.univ.dr. Anca Nicoleta ȘUȚAN
2. Facultatea de Mecanică și Tehnologie:
Decan: conf.univ.dr. Alin Daniel RIZEA
Prodecan: conf.univ.dr. Daniela Monica IORDACHE
3. Facultatea de Electronică, Cominicații și Calculatoare:
Decan: prof.univ.dr. Nicu BIZON
Prodecan: conf.univ.dr. Mihai OPROESCU
4. Facultatea de Științe Economice și Drept:
Decan: prof.univ.dr. Eugen CHELARU
Prodecan: lect.univ.dr. Cristina MICU
5. Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie:
Decan: conf.univ.dr. Claudiu LANGA
Prodecan: conf.univ.dr. Loredana BLOJU
6. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte:
Decan: Pr.prof.univ.dr. Ion POPESCU
Prodecan: conf.univ.dr. Valentina STÎNGĂ.

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

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1
CENTRALIZATOR
Taxe regie cămin şi cantină, pentru anul universitar 2016-2017
1. Taxe standard (lei/lună)
Nr.
Crt.

1.

Căminul

Categoria de taxe

Căminele 2 și 3
Str. Aleea Școlii Normale,
Nr. 7

Student subvenționat
Student (subvenționat/cu
taxă) cu părinte cadru
didactic / bursier al
statului român
Student cu taxă

2. Taxe cazare pentru cadre didactice
a) Cazare permanentă în cameră cu mai multe locuri – cadre
didactice tinere (sub 30 ani)
b) Cazare cu rezervare permanentă – cadre didactice navetiste
c) Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre didactice navetiste
d) Cazare cadre didactice din sistem, din afara universității
3. Taxe de rezervare
a) Taxă de rezervare loc în cămin pentru anul universitar 2016-2017
(se scade din taxa de cazare a lunii octombrie)
b) Taxă de rezervare loc în cameră / magazie, pe perioada vacanței,
pentru ocuparea cu bagaje
4. Taxe diverse de cazare
a) Cazare candidați concurs admitere
b) Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere
c) Cazare perioada de practică
d) Cazare studenți străini – cont propriu valutar
e) Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara universității
f) Cazare specială pentru studenți pe perioada vacanței de vară

Cuantumul taxelor
începând cu anul
universitar 2016-2017
Loc cazare
Cuantum
1
110
1

60

1

160

110 lei / lună / persoană
160 lei / lună / persoană
35 lei / zi / persoană
45 lei / zi / persoană
60 lei
10 lei / lună / persoană

40 lei / zi / persoană / loc
cazare
30 lei / zi / persoană / loc
cazare
Cazare standard conf.
elementelor de la pct. 1
230 lei / lună / persoană /
loc cazare
30 lei / zi / persoană / loc
cazare
180 lei / lună / persoană /
loc cazare

5. Taxe cantină:
Voucher pentru hrană (se achiziţionează la cazarea în
200 lei/lună echivalentul a 20 de
căminele universităţii care se va face în regim de
mese
demipensiune)
Meniul zilei (pentru studenţii care nu sunt cazaţi în
12 lei
căminele universităţii şi personalul universităţii)

