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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 25.01.2021
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 43 de membri (36 de cadre didactice şi 7
studenţi), din totalul de 51 de membri (38 de cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:
1.

Aprobarea Notei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în semestrul al II -lea al anului
universitar 2020-2021;

2.

Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Marketing Universitar;

3.

Aprobarea Planului operațional al Centrului de Marketing Universitar, anul universitar 2020-2021;

4.

Aprobarea Planului de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din Pitești
pentru anul 2021;
Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2021;
Aprobarea Raportului de activitate al Centrului pentru managementul calității și programe universitare în
anul 2020;
Aprobarea întocmirii protocolului de colaborare cu Universitatea Politehnica București, în vederea
susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licență în cadrul Facultăţii de Energetică, din structura
acesteia, pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Energetică și tehnologii nucleare (promoţia
2021), din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică , Universitatea din Piteşti;

5.
6.
7.

8.

Aprobarea cererii Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cu privire la stabili rea
datei de susținere a examenului de certificare a competențelor profesionale din cadrul programului
postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale , din cadrul proiectului “Activități și măsuri
integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar
pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud -Muntenia în condiții de
nediscriminare și echitate socială” (Activ Pro-UPIT) POCU 379/6/21 ID 125165 proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014 -2020); data susținerii examenului
de certificare a competențelor profesionale va fi 27.02.2021;

9.

Aprobarea componenței comisiilor din cadrul examenului de certificare a competențelor p rofesionale
pentru programul postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale , din cadrul proiectului
“Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv
sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială”;

10. Aprobarea referatului cu privire la înființarea unui post de asistent de cercetare stagiar pe perioada
determinată de 2 ani (01.01.2021 - 31.12.2023), în cadrul Departamentul de Electronică, Calculatoare și
Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică și Comunicații și Calculatoare ca urmare a necesității
prelungirii activității doamnei ing. drd. Irina Mădălina IONECI (Burcea), angajată în baza contractului
pentru Execuție Proiecte cu nr. 2215/14.12.2018, în cadrul Programului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419,
acronim SENSIS, contract nr. 71PCCDI/2018;

11. Aprobarea referatului cu privire la înființarea a două posturi de administrator patrimoniu III S, în cadrul
Biroului achiziții, ca urmare a reorganizării acestei structuri;
12. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post vacant de administrator patrimoniu IM în
administrator patrimoniu debutant, în cadrul serviciului administrativ, corp B, Direcția Administrativă;
13. Aprobarea referatului cu privire la înființarea unui post de secretar III M în cadrul Facultății de Mecanică și
Tehnologie;
14. Aprobarea raportului de caz referitor la sesizarea înaintată de doamna lect. univ. dr. Claudia IONESCU,
întocmit de Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti. Concluziile raportului sunt: „comisia nu a
identificat aspecte care constituie, conform art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei
de Etică și Deontologie Universitară, abateri de la etica și deontologia universitară”;
15. Aprobarea cererii doamnei Butcă Andra Gabriela, absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar , promoţia 2019,
cu privire la susţinerea examenului de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie -filiala Alexandria;
16. Aprobarea cererii domnului Goldbach Felix Constantin, absolvent al programului de studii de licență
Pedagogie muzicală din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești
(promoția 2016), cu privire la susținerea examenului de licență la Universitatea Națională de Arte “George
Enescu” din Iași.
1.

Senatul aprobă Nota privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în semestrul al II -lea al
anului universitar 2020-2021;

2.

Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Marketing
Universitar;

3.

Senatul aprobă Planul operațional al Centrului de Marketing Universitar, anul universitar 2020-2021;

4.

Senatul aprobă Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din
Pitești pentru anul 2021;

5.

Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2021;

6.

Senatul aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru managementul calității și programe
universitare în anul 2020;
Senatul aprobă întocmirea protocolului de colaborare cu Universitatea Politehnica București, în vederea
susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licență în cadrul Facultăţii de Energetică, din structura
acesteia, pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Energetică și tehnologii nucleare (promoţia
2021), din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică , Universitatea din Piteşti;

7.

8.

Senatul aprobă cererea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cu privire la
stabilirea datei de susținere a examenului de certificare a competențelor profesionale din cadrul
programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale, din cadrul proiectului “Activități și
măsuri integrate de asistență educațională, consilie re antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin
financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud -Muntenia în
condiții de nediscriminare și echitate socială” (Activ Pro-UPIT) POCU 379/6/21 ID 125165 proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020); data
susținerii examenului de certificare a competențelor profesionale va fi 27.02.2021;

9.

Senatul aprobă componența comisiilor din cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale
pentru programul postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale, din cadrul proiectului
“Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv
sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială” , după cum urmează:

Comisia nr. 1
Președinte: Dan IONESCU – reprezentant piața muncii
Membrii evaluatori:
Evaluator 1: prof. univ. dr. Ioana Cecilia POPESCU
Evaluator 2: lect. univ. dr. Georgiana DUMITRU
Secretar: Smaranda GĂVAN
Comisia nr. 2
Președinte: Simion ZANFIR – reprezentant piața muncii
Membrii evaluatori:
Evaluator 1: prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA
Evaluator 2: lect. univ. dr. Daniel Constantin JIROVEANU
Secretar: Smaranda GĂVAN
10. Senatul aprobă referatul cu privire la înființarea unui post de asistent de cercetare stagiar pe perioada
determinată de 2 ani (01.01.2021 - 31.12.2023), în cadrul Departamentul de Electronică, Calculatoare și
Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică și Comunicații și Calculatoare ca urmare a necesității
prelungirii activității doamnei ing. drd. Irina Mădălina IONECI (Burcea), angajată în baza contractului
pentru Execuție Proiecte cu nr. 2215/14.12.2018, în cadrul Programului PN-III-P1-1.2-PCCDI-20170419, acronim SENSIS, contract nr. 71PCCDI/2018;
11. Senatul aprobă referatul cu privire la înființarea a două posturi de administrator patrimoniu III S, în cadrul
Biroului achiziții, ca urmare a reorganizării acestei structuri;
12. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post vacant de administrator patrimoniu IM în
administrator patrimoniu debutant, în cadrul serviciului administrativ, corp B, Direcția Administrativă;
13. Senatul aprobă referatul cu privire la înființarea unui post de secretar III M în cadrul Facultății de
Mecanică și Tehnologie;
14. Senatul aprobă raportul de caz referitor la sesizarea înaintată de doamna lect. univ. dr. Claudia
IONESCU, întocmit de Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti. Concluziile raportului sunt: „comisia
nu a identificat aspecte care constituie, conform art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, abateri de la etica și deontolog ia universitară”;
15. Senatul aprobă cererea doamnei Butcă Andra Gabriela, absolventă a Universităţii din Bucureşti,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar,
promoţia 2019, cu privire la susţinerea examenului de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de
Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie-filiala Alexandria;
16. Senatul aprobă cererea domnului Goldbach Felix Constantin, absolvent al programului de studii de licență
Pedagogie muzicală din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești
(promoția 2016), cu privire la susținerea examenului de licență la Universitatea Națio nală de Arte
“George Enescu” din Iași.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

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

