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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 06.02.2014
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 42 de membri (37 cadre didactice şi 5 studenţi), din
totalul de 62 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 15 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

5.

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;
Aprobarea Regulamentului pentru acordarea gradaţiilor de merit;
Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie
profesională;
Aprobarea Manualului de politici contabile, a Procedurilor operaţionale şi a Procedurilor pentru
activitatea financiar-contabilă;
Aprobarea modificărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2014-2015, în baza noilor reglementări;
Diverse.

În deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte al Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA prezintă
premiul “Cea mai valoroasă universitate din ţară”, obţinut de studenţii de la Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport, la Campionatul Naţional Universitar de Atletism în sală, desfăşurat la Bacău. În urma
participării la acest eveniment sportiv, doamna prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu, decan al Facultății de
Educație Fizică și Sport, menționează că Universitatea din Pitesti a terminat pe primul loc în
clasamentul general pe medalii, cu 16 medalii: 9 de aur, 5 de argint și 2 de bronz;
Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;
Senatul aprobă Regulamentul pentru acordarea gradaţiilor de merit;
Senatul validează alegerea ca membru în Senat a studentei POPA Crina Dumitriţa, de la Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, pe locul rămas vacant în urma finalizării studiilor, de către studenta GAVRILĂ
Nicoleta (conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii
din Piteşti); studenta va face parte din cadrul Comisiei nr. 3 – Comisia pentru activităţi academice şi
de avizare a concursurilor didactice;
Senatul aprobă ca discutarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de
conversie profesională să fie amânată pentru o şedinţă de Senat viitoare; regulamentul va fi discutat de
comisia nr. 3 (Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a concursurilor didactice) și comisia nr.
4 (Comisia de regulamente, incompatibilități și dialog social);
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6.

Senatul aprobă Manualul de politici contabile și următoarele proceduri:
- Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
- Procedura operațională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în interesul
serviciului
- Procedura operațională privind efectuarea inventarierii
- Procedura operațională privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli
- Procedura operațională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum
- Procedura operațională privind evidența mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare
- Procedura operațională privind înregistrarea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar în lei
- Procedura operațională privind întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale
și anuale
- Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor
responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu
- Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu
- Procedura operațională privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar
- Procedura operațională privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale
- Procedura operațională privind evidența bunurilor primite prin donație
- Procedura operațională privind evidența obiectelor de inventar la locurile de utilizare și/sau
păstrare
- Procedura operațională privind gestionarea parcului auto
- Procedura operațională privind operațiunile de casă
- Procedura operațională privind păstrarea și arhivarea documentelor contabile
- Procedura operațională privind recepția bunurilor achiziționate
- Procedura operațională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de funcționare
- Procedura operațională privind valorificarea activelor fixe și a bunurilor de natura obiectelor de
inventar
7. Senatul aprobă cu 36 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” şi 1 “abţinere” modificările
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar
2014-2015, în baza noilor reglementări;
8. Senatul aprobă Procedura privind întocmirea documentelor de angajare pentru personalul care ocupă
prin concurs/examen posturi vacante din cadrul Universităţii din Piteşti;
9. Senatul aprobă Comisiile de disertaţie pentru sesiunea februarie 2014, după cum urmează:
1.
Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Ştiinţa şi tehnologia materialelor
1. Prof. dr. ing. Alain GLEIZES
- președinte
2. Prof. dr. ing. Marioara ABRUDEANU
- membru
3. Conf. dr. ing. Julitte HUEZ
- membru
4. Conf. dr. ing. Lydia LAFFONT
- membru
5. Ş.l. dr. ing. Vasile RIZEA
- membru
6. Ş.l. dr. ch. Adriana-Gabriela PLĂIAŞU - membru
7. Ş.l. dr. ch. Maria-Magdalena DICU
- secretar
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
1. Prof. dr. ing. Nicolae POPA
- președinte
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2. Conf. dr. ing. Alin RIZEA
- membru
3. Ş.l dr. ing. Daniel ANGHEL
- membru
4. Ş.l. dr. ing. Vasile RIZEA
- membru
5. Ş.l. dr. ing. Monica IORDACHE
- membru
6. Asist. dr. ing. Gina SICOE
- secretar
Managementul logisticii
1. Conf. dr. ing. Eduard NIŢU
- președinte
2. Conf. dr. ing. Doina IACOMI
- membru
3. Conf. dr. ing. Alin RIZEA
- membru
4. Ş.l. dr. ing. Daniel ANGHEL
- membru
5. Ş.l. dr. ing. Ana ROTARU
- membru
6. Asist. dr. ing. Gina SICOE
- secretar
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
1. Prof. dr. ing. Florian IVAN
- președinte
2. Prof. dr. ing. Tiberiu MACARIE
- membru
3. Conf. dr. ing. Elena NEAGU
- membru
4. Ş.l. dr. ing. Sorin ILIE
- membru
5. Ș.l.dr.ing. Mihaela ISTRATE
- secretar
2.
Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare
- Master
Inginerie Electronică şi Sisteme Inteligente
1. Prof.dr.ing. Silviu IONIŢĂ
- președinte
2. Prof.dr.ing. Nicu BIZON
- membru
3. Conf.dr.ing. Petre ANGHELESCU
- membru
4. As.dr.ing. Florin BÎRLEANU
- secretar
Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale
1. Prof.dr.ing. Gheorghe ŞERBAN
- președinte
2. Prof.dr.ing. Ioan LIŢĂ
- membru
3. Prof.dr.ing. Alexandru ENE
- membru
4. Ş.L.dr.ing. Laurenţiu IONESCU
- secretar
Sisteme de Conversie a Energiei
1. Conf.dr.ing. Eugen DIACONESCU
- președinte
2. Conf.dr.ing. Dumitru CAZACU
- membru
3. Ş.L.dr.ing. Luminiţa CONSTANTINESCU
- membru
4. Ş.L.dr.ing. Mariana IORGULESCU
- secretar
Sisteme Electromecanice Asistate de Calculator
1. Conf.dr.ing. Eugen DIACONESCU
- președinte
2. Conf.dr.ing. Dumitru CAZACU
- membru
3. Ş.L.dr.ing. Luminiţa CONSTANTINESCU
- membru
4. Ş.L.dr.ing. Mariana IORGULESCU
- secretar
3.
Facultatea de Drept si Administrație Publică
MASTER ASISTENŢA JURIDICĂ A ÎNTREPRINDERII
1. Prof.univ.dr. Eugen CHELARU
- președinte
2. Conf.univ.dr. Andreea TABACU
- membru
3. Lect.univ.dr. Andrei SOARE
- membru
4. Asist.univ.drd. Viorica RĂCEANU
- secretar
MASTER INSTITUŢII JURIDICE COMUNITARE ŞI INTERNAŢIONALE
1. Prof.univ.dr. Anton BOŢA
- președinte
2. Prof.univ.DR. Dumitru DIACONU
- membru
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3. Lect.univ.dr. Carmen NENU
4. Asist.univ.dr. Amelia SINGH

- membru
- secretar

10. Senatul validează alegerea doamnei conf. univ. dr. Mădălina BRUTU, în funcţia de Director, la
Departamentul Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR);
11. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la acordarea de burse din venituri
proprii pentru următorii studenţi:
Numele şi
prenumele
studentului

Nr
crt.

Grigoroiu
Ruxandra
Vlădescu Lavinia
Popescu C. C-tin
Dănuţ

1.
2.
3.

Facultatea / specializarea
/ an de studiu

Motivarea solicitării acordării de bursă
din venituri proprii

FTE/Master MSRU/I

Mama salariată a Universităţii din Piteşti

FMT/Master ML/I

Tatăl salariat al Universităţii din Piteşti

Litere/LMA/II

Orfan ambii părinţi

TOTAL LEI

Iniţial

Redus
30%

2500

750

2500
2500

750
750

7.500

2.250

12. Senatul aprobă decontarea unui abonament de transport pentru Safta Diana Mihaela, studenta a
Facultăţii de Ştiinţe;
13. Senatul aprobă înfiinţarea unor programe de studii noi de licenţă şi master, după cum urmează:
- Programe noi de studii universitare de licență:
Nr.
Facultatea
crt.
1
Facultatea de Litere
2
Facultatea de Teologie
TOTAL

-

1
1
2

Specializarea/Programul de studii
universitare de licență
Teatru
Studii Religioase

Programe noi de studii universitare de Master:

Nr.
Facultatea
crt.
1 Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Facultatea Electronică, Comunicații și
2
Calculatoare
3 Facultatea de Teologie
4 Drept și Științe Administrative
Facultatea de Științe ale Educației
5

Nr.
programe
1
1

DPPD în colaborare cu Facultatea de
Litere, Facultatea de Matematică 6
Informatică și Facultatea de Științe
Socio-Umane
TOTAL

3

1
1
2

Specializarea/Programul de studii
universitare de master
Ingineria transportului rutier
Inginerie electronica pentru aplicați în industria
automobilelor (engleză)
Consiliere spirituală
Cariere juridice
Educație timpurie (Alexandria)
Managementul educațional (Slatina)
Mastere didactice
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14. Senatul aprobă programele de studii universitare de licenţă şi master, propuse pentru evaluare
ARACIS, după cum urmează:
-

Programe de studii universitare de LICENŢĂ propuse pentru evaluarea ARACIS:
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
licenţă

Facultatea de Ştiinţe

2.

Facultatea de Litere

A

IF

180

70

25.06.2009

Chimie
Horticultură
Asistenţă medicală generală
Limba şi literatura
română –
Limbă si literatură
Limba şi literatura
engleză

A
A
A

IF
IF
IF

180
240
240

50
50
45

30.07.2009
30.10.2008
26.07.2012
22.07.2009

180

57

Inginerie electrică Electromecanică

A

240

86

240

60

240

40

180

50

180

200

180

50

180

25

180

50

180

60

180

50

Chimie
Horticultură
Sănătate

A

IF

IF
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Facultatea de
Electronică, Comunicaţii
si
Calculatoare
Facultatea de Teologie
Ortodoxă

Facultatea de Ştiinţe
Economice

Facultatea deMatematică
- Informatică

Inginerie
electronică şi
telecomunicaţii

Electronică aplicată
Reţele şi software de
telecomunicaţii

A

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

Contabilitate

Contabilitate şi informatică
de gestiune

A

Economie şi
afaceri
internaţionale

Economie şi afaceri
internaţionale

AP

Matematică

Matematică

A

Jurnalism

A

A

IF
IF

30.07.2009

IF

Facultatea de Ştiinţe Socio- Ştiinţe ale
Umane
comunicării
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei

Data ultimei
evaluări

Biologie

Biologie
1.

Specializarea/Programul
de studii universitare de Acreditare (A)
Număr de
Număr maxim
licenţă (locaţia
/ Autorizare de Forma de
credite de
de studenţi care
geografică de
funcţionare învăţământ
studii
pot fi şcolarizaţi
desfăşurare şi limba de provizorie (AP)
transferabile
predare)

IF

25.06.2009

IF

Pedagogia învăţământului
primar si preşcolar
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar (la
Câmpulung)
DPPD

A

IF
IF
IF

17.12.2009
31.05.2012

30.07.2009
20.03.2008

30.07.2009
30.10.2008
30.07.2009
18.03.2010
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A

IF

A

IF

2009

-

Programe de studii universitare de MASTER propuse pentru evaluarea ARACIS:

Nr.
Crt.
1
3
4

Domeniul de licență

Biologie
Interdisciplinar
Limbă şi literatură

6
Ingineria autovehiculelor
8
9
11
12
13
14

Interdisciplinar (inginerie industrială,
ingineria autovehiculelor, chimie)
Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Teologie
Informatică
Matematică
Istorie

Programul de studii universitare de masterat (locația
geografică de desfășurare1 și limba de
predare2)
Biologie medicală
Conservarea şi protecţia naturii
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii
Traductologie - Limba engleză
Traductologie - Limba franceză
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de
autovehicule
Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză)
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Matematică didactică
Istoria românilor şi a României în context european (secolele
XIV-XX)
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IF
IF
IF

Număr de
credite de
studii
transferabile
120
120
120

IF
IF
IF
IF

120
120
120
120

27.11.2008
27.11.2008
30.07.2009
30.07.2009

IF

90

24.09.2009

IF
IF
IF
IF
IF
IF

90
90
120
120
120
120

28.05.2009
28.05.2009
25.06.2009
25.06.2009
25.06.2009
17.07.2008

Forma de
învăţământ

Acreditare
ARACIS
27.11.2008
27.11.2008
25.06.2009

15. Senatul aprobă plata pentru activităţile de doctorat şi pentru alte activităţi salarizate (activități privind
conducerea și îndrumarea doctoranzilor ):
1. Onorariu conducător de doctorat:
a) 230 lei/lună/doctorand în stagiu – 2300 lei/an, pentru conducătorii de doctorat cu funcția de
bază la altă instituţie, precum şi pentru conducătorii de doctorat cu statut de pensionar;
b) acordarea unui spor la salariul de bază de până la 5% , în funcţie de numărul de doctoranzi,
pentru conducătorii de doctorat cu funcția de bază la Universitatea din Pitești.
2. Alte activităţi:
- membru în comisii de susţinere a proiectelor/rapoartelor ştiinţifice:
50 lei/oră x 2 ore x 3 membri – 300 lei x 2 activităţi/an – 600 lei/an;
- membru în comisiile de admitere la doctorat – valoarea taxei de admitere (cheltuială
salarială) va fi distribuită membrilor comisiei.
15. Senatul aprobă efectuarea plății de 3.743 lei, în vederea evaluării periodice de către ARACIS pentru
programul de studiu de master Sisteme Electronice pentru conducerea proceselor industriale
(SECPI) din cadrul domeniului Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare;
16. Senatul hotărăște, la cererea Înalt Preasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului,
concesionarea unei suprafeţe pentru construirea unui nou lăcaş de rugăciune ortodoxă, pe terenul situat
în vecinătatea bisericii de lemn de pe strada Gh. Doja (aflat în proprietatea Universității din Pitești), în
condițiile legii; Consiliul de Administraţie urmează să găsească formula juridică de concesionare;
17. Senatul aprobă data de 20 martie 2014, ca dată de desfășurare a ceremoniei de acordare a titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității din Pitești, domnului prof. univ. dr. Dumitru
Constantin DULCAN;
18. Domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel DIDEA face o informare cu privire la intenția pentru o nouă
clasificare a universităților din Romania; de asemenea, în Universitatea din Pitești se desfășoară
auditarea tuturor programelor de studii (consultarea oamenilor de afaceri, analiza cu privire la interesul
elevilor pentru anumite programe, analiză financiară, evaluări precedente). În ceea ce privește
restructurarea/reorganizarea la nivelul universității, domnul rector menționează că aceasta se va face pe
baza unei consultări publice, iar Senatului îi vor fi prezentate mai multe variante; într-o ședință viitoare,
Senatul va desemna membri care să facă parte din comisia de reorganizare/restructurare;
19. În ceea ce privește completarea Comisiei de Etică a Universității din Pitești, Senatul hotărăște ca noii
membri ai comisiei să fie selectați pe baza propunerilor înaintate de Consiliile celor 11 Facultăți.
Doamna consilier juridic Doina Moraru va transmite tuturor facultăților condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească noii membri.

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

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