
Domnului Rector al Universității din Pitești

Conf. univ. dr. Dumitru Chirleșan

Subsemnatul Constantin Augustus Bărbulescu, conf. univ. dr. la Departamentul de Istorie din
cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești, vă rog să-mi aprobați
înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte, Universitatea din Pitești.

Anexez prezenței cereri dosarul cu actele necesare înscrierii la concurs!

Cu aleasă considerație,

Pitești, 26 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu
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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BĂRBULESCU CONSTANTIN AUGUSTUS

Adresă(e)
Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri) constantinaugustusbarbulescu@yahoo.ro ; constantin.barbulescu@upit.ro

Naţionalitate(-tăţi) român

Data naşterii 01.08.1979

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa
profesională

Conferențiar – Departamentul de Istorie/ Universitatea din Pitești
Istorie veche a României și Arheologie

13 ani (cadru didactic din 2003 – pana in prezent)

Perioada 2012-2016
Funcţia sau postul ocupat DECAN – FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății;
- conduce ședințele Consiliului facultății și aplică hotărâriile Rectorului,

Consiliului de Administrație și Senatului Universității;
- răspunde de statele de funcții, de managemntul cercetăriiși al calității și de

managemntul financiar al facultății;
- este membru al Consiliului de Administrație al Universității;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu  din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti, jud. Argeş,
România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie / învăţământ superior

Perioada 01 octombrie 2011 – 30 sptembrie 2012
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR DEPARTAMENT – Departamentul de Relații Internaționale, Istorie,

Filosofie, Universitatea din Pitești
Activităţi şi responsabilităţi

principale
- realizează managementul și conducerea operativă a departamentului
- răspunde deplanurile de învățământ;
- răspunde de statele de funcții, de managemntul cercetăriiși al calității și de

managemntul financiar al departamentului;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu  din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti, jud. Argeş,

România
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Educaţie / învăţământ superior

Perioada Octombrie 2008 – septembrie 2011
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Funcţia sau postul ocupat Secretar științific al Catedrei de Istorie-Muzeologie, Facultatea de Științe Socio-
Umane

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea activităţilor legate de programe şi proiecte de cercetare în domeniul
Istoriei
Activități de întocmire a programelor de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu  din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti, jud. Argeş,
România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie / învăţământ superior

Perioada Octombrie 2003 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Preparator (2003);

Asistent (2005),
Lector (2009),
Conferențiar (2015)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- seminarii și cursuri de Istorie veche a României, Arheologie, Istoria Daciei
preromane, Cultură și civlizație universală, Istoria orientului antic

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu  din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti, jud. Argeş,
România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie / învăţământ superior

Perioada iulie 2009 - septembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat - cadru asociat la Direcția Națională pentru Cultură și Patrimoniu a județului

Argeș;

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- probleme de protecție a monumentelor din patrimoniul cultural național –
realizarea listei și volumului privind monumentele imobile din PCN – din județul
Argeș;

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Arges, Pitesti, Piata
Vasile Milea nr.1

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- indeplineste, la nivelul judetului Arges, atributiile Ministerului Culturii
si Patrimoniului National in domeniul culturii si artei, al protejarii patrimoniului
cultural national si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc
identitatea culturala a colectivitatii locale.

Educaţie şi formare

Perioada ianurie 2016
Calificarea / diploma obţinută Grd: Expert – Arheologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

- Arheologie dacică și greco-romană

- Responsabil științific al șantierului arheologic – așezările dacice de la
Ocnița – Buridava, județul Vâlcea;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Culturii. Registrul Național al Arheologilor din România
http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx

Perioada 2003 -2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Istorie greco-romană și Arheologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Istorie Greco-romană și Arheologie

FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Perioada 1999 – 2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

ISTORIE-MUZEOLOGIE

Absolvent al Facultății de Istorie, Filosofie, Jurnalism – UNIVERSITATEA DIN
PITEȘTI,
Licențiat în Istorie-Muzeologie, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie,
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Perioada 1995 – 1999
Calificarea / diploma obţinută Absolvent – Bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Profilul Fizică –Chimie

COLEGIUL NAȚIONAL ZINCA GOLESCU – PITEȘTI

Aptitudini şi
competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Româna

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza
Franceza

(*) Nivelul CadruluiEuropeanComunde ReferinţăPentruLimbiStrăine

Competenţe şi abilităţi
sociale

- Abilităţi pentru lucrul în echipă şi pentru comunicarea inter-umană
- În timpul activităţii mele profesionale am desfăşurat activităţi în diferite

grupuri şi echipe, participând la proiecte de cercetare în domeniul
arheologiei, istoriei, patrimoniului național

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- experiență managerială – secreatar științific, director de departament,
decan;

- membru al Registrului Arheologic Român – arheolog expert -
(http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx)

- corodonator al echipei de cercetare arheologică în Universitatea dein
Pitești;

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Abilităţi în asigurarea calităţii.
Abilităţi bune în utilizarea diferitelor softuri specializate.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competentă în utilizarea procesoarelor de text şi altor aplicaţii similare
(Microsoft Office™ tools, Corel WordPerfect), abilităţi de navigare Internet
şi alte softuri de comunicare.
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Competenţe şi aptitudini -
artistice

Alte competenţe şi aptitudini -

Permis(e) de conducere 2009 (categoria B).

Informaţii suplimentare - Cercetător științific. 2 în grantul Roman versus barbarian identity – the
phenomenology of acculturation. The case of Roman Dacia and the adjacent
barbarian world - PN-II-ID-PCE-2012-4-0210 – Institutul de Arheologie si Istoria
Artei al Academiei Romane, Cluj Napoca – 2013 - 2016

- asistent în proiectul C.N.C.S.I.S. D-191 (2000-2002) Departamentul de Istorie
Veche și Arheologie, Seminarul de Arheologie Vasile Pârvan, Facultatea de
Istorie, Universitatea București, (http://www.unibuc.ro/ro/cc_savp_04_ro )

- - iulie 2010 - martie 2011, expert colaborator - Institutional assistant graduates
and Labour Market project, conducted by Executive Unit for Financing Higher
Education Research, Development and Innovation (UEFISCDI);

- - asistent în proiectul CNCSIS- "ReSitus. Reconstruction methods and advanced
techniques and digital preservation of cultural heritage historic building, "HAR
Foundation project (project coordinator), University of Architecture and
Urbanism" Ion Mincu "in Bucharest, Institute of History of Art" G. Oprescu "of
the Romanian Academy, 2007-2010;

- Responsabil cu implementarea în RNCIS pentru programul de studiu Istorie, la
Universitatea din Pitești;

- Evaluarea și reevaluare periodică a  planului de învățământ pentru programul
de studiu Istorie, responsabil ECTS pentru programul de studiu Istorie la
Universitatea din Pitești;

- Realizarea dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării/acreditării pentru
specializările Istorie, Relații Internaționale și studii europene;

- membru al Registrului Arheologic Român – arheolog expert -
(http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx) - cercetări arheologice (2000 -
prezent) – peste 10 situri aeheologice din România; coordonator al echipei de
cercetare de la Ocnița –Buridava – județul Vâlcea;

- Președinte și membru fondator al Societății pentru Cercetare Arheologică,
Restaurare și Conservare a Patrimoniului (SCARCP) – ONG implicat în
susținerea cercetărilor arheologice și prezervarea patrimoniului;

Anexe Am publicat până în prezent 4 cărți, 1 volum coordonat, peste 40 de studii și
articole, peste 30 de conferințe și simpozionae naționale și internaționale
( conform Listei anexate)



Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul Constantin Augustus Bărbulescu, conf. univ. dr. la Departamentul de Istorie din
cadrul Facultății de Teologie, litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești, ______________________,
cunoscând prevederile legale, declar pe propria răspundere că nu mă aflu sub incidența prevederilor
Legii nr. 1/2011 cu privire la incompatibilități.

Pitești, 26 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu



Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul Constantin Augustus Bărbulescu, conf. univ. dr. la Departamentul de Istorie din
cadrul Facultății de Teologie, litere, Istorie și Arte , Universitatea din Pitești, posesor al CI
___________________, cunoscând prevederile legale, declar pe propria răspundere că nu mă aflu
sub incidența unor sancțiuni de natură disciplinară sau judiciară.

Pitești, 26 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu



LISTĂ DE LUCRĂRI ȘI PROIECTE

dr. CONSTANTIN AUGUSTUS BĂRBULESCU

LISTA LUCRĂRILOR

Volume:

Relatii daco-romane la Dunarea de Jos în lumina cercetărilor arheologice (sec. I a. Chr. – I p. Chr.),
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN ISBN 978-606-543-531-5

Românii și Europa (sec. XIV-XXI), Seria - Istorie, Cultura, Civilizatie (coordonator Constantin Augustus
Barbulescu), vol. II, Cluj Napoca, Editura Mega, 2014  ISBN 978-606-543-562-9

Catalogul monumentelor istorice din judeţul Argeş (Catalogue of historical monuments in Arges
County), Piteşti, Editura Tiparg, 2011; 120p;  ISBN 978-973-735-586-7

Scurtă Istorie a Orientului Antic (Brief History of Ancient Orient), Piteşti, editura Euro-Press, 2004;
170p, ISBN 973-9388-13-2

Mânăstirea Cotmeana. Studiu istoric (Cotmeana Monastery. historical study), Piteşti, 2004; 136p; ISBN
973-86656-6-3

Studii şi articole:

Mariana Iosifaru, Constantin A. Bărbulescu, Alexandru Nălbitoru, Laurențiu Mecu, Noi date despre
Buridava, în Drobeta, XXIV, 2014, Editura Mega Cluj Napoca, p. 57-65; ISSN 1841–7264

Contribuţii la   datarea   bisericii mănăstirii Cotmeana (judeţul Argeş) în Cultură, istorie și societate,
vol.4, editat de Ştefan Ştefănescu şi Claudiu Neagoe, București, Editura ArsDocendi (Categoria CNCS:
C – în domeniul  Istorie şi  Studii  culturale),2015 ISBN 978-973-558-658-4

Geți, daci și romani la nordul dunării în secolele I a. Chr. – I p. Chr. adnotări pe baza izvoarelor
arheologice și scrise, în volumul Istorie, Civilizație și Cultură în spațiul românesc, București, 2013,
Editura Ars Docendi, p. 55-66; (volum apărut în noimebrie 2013,) ISBN 978-973-558-706-2

Cercetările arheologice din așezarea aparținând aspectului cultural Brătești, din localitatea Cotmeana,
jud. Argeș (campania 2010), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011, volum
editat de Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, p. 198-199, 426. În variantă online
http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm

Biserica Mânăstirii Cotmeana. Probleme de cronologie și interpretare a izvoarelor, în volumul 650 de
ani de la înființarea Mitropoliei Ungrovlahiei. Spiritualitate și istorie în Arhiepiscopia Argeșului și
Muscelului, Editura Universității din Pitești, 2011, p. 195-224 ISBN 606-560-247-2

Des importations romaines dans l’espace de la Dacie Méridionale (II e siècle av. J. –Ch. – I e siècle après
J.-Ch), in Bollettino di Archeologia On-line, 17th International Congress of Classical Archaeology,



Rome 22-26 september 2008, http://151.12.58.75/archeologia/index.php?
option=com_content&view=article&id=42&Itemid=42 ; publicat 2011; ISSN 2039-0076

Câteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la mânăstirea Corbii de Piatra, jud. Argeş, în
volumul „Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Candea”, Editura Istros,
Brăila, 2009, p. 105-124; ISBN 978-973-1871-29-5

Radu Ștefan Vergatti, Constantin A. Bărbulescu, Orașul Câmpulung și  primii Basarabi, în  IANUS
(Publicație a Programului Tradiție și Postmodernitate), nr. 12, București, 2007, p. 86-90; ISSN 1582-
7801

De la Alburnus Maior, la Roşia Montană. în Restituiri. Revista Centrului Cultural Piteşti, 16, 2007, p. 2-
4;

Toponime de origine cumana în judeţul Argeş. Cotmeana, în Restituiri. Revista Centrului Cultural Pitesti,
14-15, 2007, p. 18-20;

Dacii de pe cursul Mijlociu al Mureşului. Note de lectură pe marginea unei lucrări nou apărute , în
volumul „Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători” III, Editura Istros, Galaţi,
2007, p. 57-62; ISSN 1843-7362

Vase de bronz de provenienţă romană descoperite în spaţiul Daciei Meridionale¸ în Drobeta, XVII,
Drobeta-Turnu Severin, 2007, p. 75-88; ISSN 1841-7264

Teodor Cioflan, Constantin A. Barbulescu, Lucrările de restaurare, conservare şi reconstituire de la
Castrul roman Câmpulung-Jidava, Argessis. Studii şi Comunicări, XV, 2006, 619-628; ISSN 1453-2182

Constantin A. Bărbulescu, Angela Cârstea, Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârşitul epocii
bronzului şi începutul primei epoci a fierulu, descoperit la Gârla Mare, jud. Mehedinţi , Argessis. Studii si
Comunicari, XV, 2006, p. 49-53; ISSN 1453-2182

Constantin A. Barbulescu, Madilin Chița, Săpături de salvare efectuate în necropola de incineraţie de la
Gârla Mare (jud. Mehedinţi), în Argesis. Studii şi Comunicări, XIV, 2005, p. 109-116; ISSN 1453-2182

Studiul arheologic al perioadei romane în spaţiul extraprovincial al Daciei, în Analele Cercului de Istorie
Gh. I. Brătianu, VI, Câmpulung, 2005; ISSN 1842-7219

Descoperiri cu caracter funerar şi de cult din perioada sec. II a. Chr. – I p. Chr. în jud. Argeş, în Analele
Cercului de Istorie Gh. I. Brătianu, IV, Câmpulung, 2003; ISSN 1842-7219

O nouă descoperire aparţinând Culturii Coţofeni al Cotmeana – jud. Argeş în Argesis, XI, Piteşti, 2002,
p. 43-48; ISSN 1453-2182

Aşezări geto-dacice din perioada clasică în Argeş, în Analele Cercului de Istorie Gh. I. Brătianu, III,
Câmpulung, 2002, p. 14-17; ISSN 1842-7219

Consideraţii asupra unor materiale din lut descoperite în castrul Jidava, în Revista de Istorie a
Muscelului, VI, Câmpulung, 2001, p. 11-17; ISSN 2065-3255

Plastica gumelniţeană din lut în judeţul Argeş. Cu privire specială asupra figurinelor antropomorfe de la
Popeşti, în Erasmus, 12, Bucureşti, 2001, p. 86-90; ISSN 1582-3253



Conferințe, Congrese, Simpozioane:

Constantin Augustus Bărbulescu, Sorin Cociș, Corneliu Beldiman, Alexandru Nălbitoru, Cercetări
arheologice la Ocnița – Buridava, jud. Vâlcea. Date preliminare,Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice a Muzeului Județean Argeș. Ecosinteze și etnosinteze carpatine, ediția XLVII, Pitești, 20-21
octombrie 2016

Constantin Augustus Bărbulescu, Conferința cu tema – Rit și ritual funerar la geto-daci. Cercetări
arheologice în situl de la Ocnița – Buridava, jud.Vâlcea, Conferință publică susținută la Biblioteca
Municipală Câmpulung-Muscel, 13 octombrie 2016

Constantin Augustus Bărbulescu, Mariana Iosifaru, Alexandru Nalbitoru, Laurentiu Mecu, Cercetările
arheologice preventive de la Ocnița- Buridava, campanile 2012-2013, Sesiunea Națională de Rapoarte
Arheologice Ediția XLIX Pitești, 28 - 30 mai 2014

Noi descoperiri arheologice în așezarea dacică de la Ocnița/Cosota (antica Buridava), campania 2012.
Colocviul Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din
preistorie până în antichitate, organizat de Muzeul Judeţean Argeş, Cumpăna 2-4 octombrie 2013;

Cercetările arheologice preventive din așezarea civilă de la Ocnița- Buridava (jud. Vâlcea), campania
august 2012, Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice Ediția XLVII Craiova, 27 - 30 mai 2013

Roman Imports discovered to the Dacian dava from –Ocnita-Buridava (Valcea country) and the relations
of this dynastic center with the Roman world in the centurias I BC.- I AD, XVIII Congreso Internacional
Arqueología Clásica, Centro y periferia en el mundo clásico, Merida, 13-17 mai 2013, Spania
http://museoarteromano.mcu.es/pdf/PRE_ACTAS.pdf

A ceramic tessera discovered at Ocnița (Dacian Buridava), Vâlcea County, The International Symposium
„Archaeological small finds and their significance”  The third edition entitled: „The costume as  an
identity expression” Deva 4-5 aprilie 2013

Aspecte privind cronologia și relațiile cu lumea romană ale davelor de la Ocniția – Buridava (jud.
Vâlcea) și Poiana – Piroboridava (jud. Galați) la sfârșitul secolului I și începutul secolului II p. Chr ,
Conferinţa naţională a doctoranzilor în istorie, Universitatea„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de
Istorie şi Filosofie, Şcoala doctorală „Istorie. Cultură. Civilizaţie”, Baru Mare, Hunedoara, 16-19
septembrie 2010;

Începuturile veţii monahale pe teritoriul Ţării Romţneşti. Biserica mânăstirii Cotmeana în secolul al XIV-
lea, Simpozionul Naţional de Istorie – 650 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Ungrovlahiei. Spiritualitate
şi istorie în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 12-13 februarie, 2009

Des importations romaines dans l’espace de la Dacie Méridionale (II e siècle av. J. –Ch. – I e siècle après
J.-Ch), 17th International Congress of Classical Archaeology, Rome 22-26 september 2008,
http://www.aiac.org/ ;
„Gropi” şi „câmpuri de gropi” în Dacia secolelor I a. Chr. – I p. Chr.. Posibile interpretări , Muzeul
Judeţean Argeş, Piteşti, 25-26 octombrie 2007;



Piese de port şi podoabă de provenienţă romană în Dacia Meridională, Sesiunea Naţională Ion I. C.
Brătianu, Piteşti, 30 noiembrie-1 decembrie 2006;

Importuri romane în Oltenia (sec. I a. Chr. – I p. Chr.), Simpozionul Internaţional, „La Dacie en contexte
des provinces romaines danubiennes”, Severin, 16-18 iunie 2006;

Cercetările arheologice de la Castrul Roman Câmpulung-Jidava, Muzeul Judeţean Argeş, 27-28
octombrie 2005

Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierulu,
descoperit la Gârla Mare, jud. Mehedinţi, Arheologia în Oltenia al VII-lea Colocviu, desfăşurat cu ocazia
împlinirii a 1900 ani de la construirea Podului lui Traian de la Drobeta, Drobeta Turnu Severin, 24-25
noiembrie 2005

Evolutia conceptului de „daci liberi” în istoriografia românească, Simpozionul Război şi Pace în istoria
Europei, Câmpulung-Muscel, 1 decembrie 2004

Bătălia de la Pons Milvius şi utilizarea manipulatoare a creştinismului de către Constantin cel Mare,
Câmpulung-Muscel, 24 aprilie 2004

Săpăturile arheologice de salvare efectuate în necropola de incineraţie de la Gârla Mare, în anul 2004 ,
Muzeul Judeţean Argeş, 28-29 octombrie 2004 ; Sesiunea Ştiinţifică Ion. I. C. Brătianu, 10-11 noiembrie
2004, Piteşti.

Descoperiri cu caracter funerar şi de cult din perioada sec. II a. Chr. – I p. Chr. în jud. Argeş,
Câmpulung Muscel,19 aprilie 2003.

Descoperiri cu caracter monetar în Subcarpaţii Getici (sec. II a. Chr. – I p. Chr.), Universitatea din
Piteşti, 24 mai 2003.

Bascov 1421 - Controverse de datare şi localizare, Câmpulung Muscel, 11 iulie 2003.

Controverse istoriografice privind datarea mânăstirii Cotmeana, Universitatea din Piteşti, 14-15
decembrie 2002.

Aşezări dacice din perioada clasică în Argeş, Sibiu, 22-24 februarie 2002

Plastica gumelniţeană din lut în judeţul Argeş. Cu privire specială asupra figurinelor antropomorfe de la
Popeşti, Universitatea Bucureşti, 18-20 mai 2001.

Descoperiri neolitice la Cotmeana, Muzeul Judeţean Argeş, 2-3 noiembrie 200; Câmpulung Muscel, 17
noiembrie 2001.

O nouă descoperire aparţinând Culturii Coţofeni la Cotmeana – jud. Argeş, Alba Iulia, 29-30 noiembrie
2001

Izvoare contradictorii despre domnia lui Claudius Caesar Piteşti, Facultatea de Litere şi Istorie, 19 mai
2000.

Consideraţii asupra unor materiale din lut descoperite în castrul Jidava, Muzeul Judeţean Argeş, 10-11
noiembrie 2000



CERCETĂRI ARHEOLOGICE

- din ianurie 2016 coordonator al Șantierului Arheologic Ansamblul cetăților dacice de la
Buridava, județul Vâlcea; iulie-august 2016 – Ocnița-Buridava;

- Așezarea romană de la Ocnița/Ocnele Mari, punctul Baraj, județul Vâlcea – iulie-august 2015;
- dava dacică (sec. I a. Chr. – I p. Chr.) - Ocnița – Buridava, județul Vâlcea,– august 2012, august

2013; august 2014 – c.s.1 dr. Sorin Cociș; Mariana Iosifaru;
- aspectul cultural Brătești - Cotmeana, județul Arges, - august 2010, august 2011 – conf. univ. dr.

Ion Stângă;
- Brazda lui Novac de Nord, Negrasi județul Arges, august 2009 – conf. univ. dr. Liviu Petculescu;
- mânăstirea Corbii de Piatra, județul Argeș, iulie-august 2008 – conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;
- Castrul roman Jidova, Câmplung Muscel, județul Arges 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

2006 – prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu
- Necropola din epoca Bronzului de la Gârla Mare, villa rustic de la Gârla Mare, județul Mehedinți,

August 2004-2005 – conf. univ.dr. Ion Stângă,
- Așezarea romană de la Cioroiu Nou, județul Dolj, August 2002 – dr. Liviu Petculescu ;
- Villa romană de la Vlădila, județul Teleorman, August 2000 – dr. Ilie Șandru;

PARTICIPĂRI LA PROIECTE ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE (GRANTURI)

- Cercetător științific 2 în grantul Roman versus barbarian identity – the phenomenology of
acculturation. The case of Roman Dacia and the adjacent barbarian world - PN-II-ID-PCE-2012-
4-0210 – Institutul de Arheologie si Istoria Artei al Academiei Romane; 2013-2016;

- asistent în proiectul CNCSIS- "ReSitus. Reconstruction methods and advanced techniques and
digital preservation of cultural heritage historic building, "HAR Foundation project (project
coordinator), University of Architecture and Urbanism" Ion Mincu "in Bucharest, Institute of
History of Art" G. Oprescu "of the Romanian Academy, 2007-2010;

- iulie 2010 - martie 2011, expert colaborator - Institutional assistant graduates and Labour Market
project, conducted by Executive Unit for Financing Higher Education Research, Development
and Innovation (UEFISCDI);

- asistent în proiectul C.N.C.S.I.S. D-191 (2000-2002) Departamentul de Istorie Veche și
Arheologie, Seminarul de Arheologie Vasile  Pârvan, Facultatea  de  Istorie, Universitatea
București, (http://www.unibuc.ro/ro/cc_savp_04_ro )

- POSDRU/156/1.3/G/141632 Adaptarea programelor de studii la Cadrul Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale (NOVA-CURRICULA)



PLAN MANAGERIAL
pentru ocuparea funcției de Decan la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Universitatea din Pitești

2016-2020

Premize -
Universitatea din Pitești s-a confruntat în ultimii ani cu una dintre cele mai mari probleme

ale societății românești, subfinanțarea sistemului de învățământ. Acest lucru a creat la nivelul

comunității academice numeroase stări de conflict și indecizie. Închiderea unor  programe de

licență sau master, diminuarea substanțială a veniturilor la plata cu ora și nu numai, nesiguranța

locului de muncă, numeroasele procese în care sunt implicate sindicatele, deteriorarea calității

actului de educație, diminuarea numărului de ore din programa școalară (la 20 ore, ceea ce a

permis excluderea unor cursuri opționale și facultative), micșorarea numărului de studenți,

abandonul școlar (datorat lipsei de bani și nu numai) sunt doar o parte din problemele cu care se

confruntă sistemul educațional în ansamblu, dar și Universitatea din Pitești.

Comunitatea academică piteșteană trebuie să se regăsească și să participe activ la redresarea

economică și socială a comunității argeșene și a microregiunii din care face parte. Măsurile luate

de concurență, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din

Brașov, ne pun în situația fie de a ne restrânge oferta educațională la programele care corespund

temporar cererii de pe piața forței de muncă, fie de a da dovadă că nu suntem o Universitate creată

pentru ziua de azi, ci o Insituției Academică de viitor, care nu își închide porțile pentru societate.

Marile universități există astăzi datorită faptului că nu au închis programe de tradiție și nu au

acceptat acest tip de decredibilizare impus de un sitem educațional slab și de o societate fără repere

morale. Lipsa unei adevărate vieți studențești și academice în Pitești se datorează încă lipsei de

încredere pe care chiar colegii din Universitate o au față de instituția în care lucrează – dar și

inexistenței unei societăți civile reale la Pitești.

Prezentul PLAN MANAGERIAL este conceput pornind de la principiile unui învăţământ

superior de  calitate, având ca punct  de  pornire profesionalismul colegilor, interesul pentru

cercetare şi dorinţa tuturor de a deveni o facultate competitivă,  cu specializări care să ofere

viitorilor  şi actualilor studenţi posiblitatea de a deveni o resursa umana cu o bună pregătire

profesională.



Prezentul Plan managerial caută să ofere programelor de licență și master din Facultatea de

Teologie, Litere, Istorie și Arte: sustenabilitate, dezvoltare și vizibilitate. Se impune realizarea

unui audit intern la toate nivelurile, rezultatele acestuia definitivând și corectând prezentul

Plan de management.
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte este singura de profil umanist din portofoliul

Universității din Pitești și trebuie menținută.

Capitolul I.

Situația actuală a actuală a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Resursa umană şi calitatea procesului de învăţământ

Situația resursei umane la 1 octombrie 2016
Nr.
crt.

Nr. c.d.
titulare

Structura personalului didactic titular % Prof. + Conf
Prof. Conf. Lectori Asist.

Departamente Posturi
stat
functii

1 Teologie 24 21 3 8 6 4 52,38

2 Limbă şi lit. 29 21 3 11 7 - 66,66

3 LSA 23 22 - 8 13 1 36,36

4 Istorie 10 7 - 3 4 - 42,85

5 Arte 20 11 1 4 2 4 46

Total facultate 107 82 7 34 32 9 50,00



Numărul total de studenți înmatriculați la 15 septembrie 2016
Departamente Număr total de Studenti Programe

licenta
Programe
master

Doctorat Deficit
prognozat      la
01.10.2016
(cu regie35%)

Teologie 126+127=253 2 6 - -729056

Limbă şi lit. 242+134=376 4 8 1 -820798

LSA 78+11=89 1 3 - -152539

Istorie 73+30=103 1 1 - -174695

Arte 63+32=95 2 1 - -91155

582+334=916 10 19 1 -19668243

Numărtul total de studenți înmatriculați la – admitere iulie-septembrie 2016
Departamentul Programe de licență Număr studenți

înmatriculați la
01.10.2016 în
anul I (2016-
2017)

Programe de master

Teologie Teologie ortodoxă asistenţă
social

31 Apologetică şi
duhovnicie

22

Ecumenism în noul
context european

22

Teologie sistematică şi
practică. Tendințe noi
în teologia românească

28

Artă sacră 16 Restaurarea icoanei, a
picturii murale şi de
şevalet

22

Limbă şi lit. Limba şi literatura română - O
limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză)

45 Tendinţe actuale ale
limbii şi literaturii
române

24

Limba şi literatura engleză - O
limbă şi literatură modernă
(franceză, spaniolă,germană)

59 Traductologie-limba
engleză/limba franceză.
Traduceri în context
european

43

LSA Limbi moderne aplicate 25

Istorie Istorie 26 Istoria românilor şi a
României

20

Arte Pedagogie muzicală 22 Educaţie muzicală
contemporană

16



224 197

 Depatamentul de Teologie:

- Programul de Teologie Pastorală nu a primit dreptul de a școlariza nici în anul

universitar 2016-2017. Păstrând o perspectivă realistă, putem afirma că acesta depinde

de factori externi, funcționând cu o dublă subordonare;

- Programul Teologie – Asistență Socială se confruntă cu problema dublei-specializări.

Anul 2016-2017 a pemis o reglare a situației ponderii diciplinelor din domeniul

asistență socială, ceea ce îl reactivează;

- Artă sacră, programul de licență cu cele mai mari șanse de dezvoltare din deprtamentul

de Teologie; Acesta beneficiază de avantajul unei subvenții mari, iar perpectivele de

dezvoltare îi oferă șanse reale în viitor;

- Numărul de cadre didactice din acest departament este de 21. Normele acestora se

bazează în special pe orele programelor de master funcționale. În mod real există un

excedent de cadre didactice. Numărul de studenți înmatriculați este foarte mic. Două

din cele trei programe de licență nu pot asigura pe viitor reducerea deficitului bugetar

estimat de către directorul de departament;

 Departamentul Limbă și literatură:

- Două dintre programele de licență depășesc cifra impusă de Senatul UPit, 40

studenți/formație de studiu.

- Programele de master sunt funcționale și se încadrează în limita admisă de minim 20 de

studenți;

- Problema Departamentului constă în procentul mare de profesori și conferențiari,

comparativ cu acela de lectori și  asistenți. Deficitul bugetar mare provenind, în

principal, din acest dezechilibru; În anul universitar 2016-2017 urmează să iasă la

pensie 2 profesori și un conferențiar, ceea ce ar permite o micșorare a deficitului;

 Departamentul Limbi Străine Aplicate:

- Există un singur program de licență funcțional. Cadrele didactice ale acestui

departament au norma formată din ore sosite prin comandă de la programele de licență

din UPit. Singurul program de master aferent LSA nu a școlarizat în anul universitar

2016-2017.



- Numărul de cadre didactice este mare comparativ cu programele funcționale de la

nivelul departamentului, un impact negativ asupra numărului de ore primite în comandă

la LSA a avut și scăderea permanentă a numărului de ore aferente limbilor străine din

planurile de învățământ ale celorlalte programe din universitate.

 Departamentul Arte:

- Programul Pedagogie muzicală funcționează în condiții bune și este sustenabil, în

aceeași măsură și programul de master; Programele din domeniul arte beneficiază de o

subvenție/student net superioară celorlalte programe din domeniul științelor umaniste,

ceea ce le oferă sustenabilitate;

- Numărul de cadre didactice este deficitar, programele bazându-se pe asociați;

- Programul de licență Teatru autorizat în prezent va funcționa începând cu anul

universitar 2017-2018;

 Departamentul Istorie:

- Există un singur program de licență funcțional, la care se adaugă un program de master;

- Atât programul de licență, cât și cel de master sunt deficitare ca număr de studenți.

Cifrele ultimilor ani arată că aceste programe nu pot depăși 25-30 de studenți la licență,

15-20 la master;

Numărul de departamente este mult prea mare, în viitor impunându-se o reorganizare și

restructurare. La un număr de 82 de cadre didactice se poate regândi un număr de 2 sau 3

departamente.

Dotări materile
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte beneficiză de un spațiu suficient de

mare, atât în locația de la Pitești, cât și în aceea de la Rm. Vâlcea. Din punct de vedere al

dotării spațiilor  de învățămât se impun  numeroase reamenajări.  Sălile sunt friguroase,

instalațiile de încălzire insuficiente, clădirea este una veche și lipsită de orice tip de izolație

termică. Există spații cu umiditate ridicată și igrasie.

Dotările suport pentru activitatea didactică, calculatoare, videoproiectoare, table

magnetice sau  obișnuite, imprimante, internet sunt deficitare, învechite sau lipsesc cu

desăvârșire în cea mai mare parte a spațiilor facultății.



Capitolul II

Propuneri și măsuri de managent academic 2016-2020

I. Resurse umane. Programe de studiu. Calitatea educației.
Pornind de la premiza că cele patru mari domenii: TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI

ARTE sunt fundamentale pentru viitorul Universității din Pitești, propunem Consiliului de

Administrație, Senatului, Consiliului Facultății un set de măsuri ce vizează consolidarea facultății

și a programelor de studiu aferente acestor domenii.

a. În perioada noiembrie – februarie 2016 prin consultarea Consiliului Facultății și a

Biroului Consiliului urmează a fi lansat un audit intern privind situația programelor
de studiu, planrile de învățământ, fișele disciplinelor, existența suportului de curs (în

primul rând pentru disciplinele fundamentale) în format pdf/editat, raportarea
cercetării existente, implicarea cadrelor didactice în actul didactic și relația cu

studenții; existența orarului pe săli și la avizier;

b. În baza raportului de audit intern vor putea fi luate măsurile propuse în actuaulul

plan managerial sau va fi lansat un nou plan de măsuri în acord cu realitățile
constatate;

1. Reactivarea programului Teologie pastorală reprezintă o prioritate, dar nu ține de actul

managerial al viitorului decan. Se impune reactivarea programului de Teologie Pastorală cu

un număr minim de studenți – maxim 40.

2. Autorizarea unui program de Studii Culturale – licență, care ar permite menținerea

corpului profesoral din departamentul de Teologie și totodată, ar permite și realizarea unei

interdisciplinarități cu celelalte programe din facultate;

Aceste două obiective nu pot fi realizate fără concursul larg al cadrelor didacitce de

la Teologie. Acestea, alături de factorii de decizie interni trebuie să găsească calea de

rediscutare cu Patriarhia Română, având în vedere că în Argeș ființează cea mai veche

Mitropolie a Țării Românești, iar acceptarea chiar și a unui număr minim de studenți

pentru relansarea formației de studiu Teologie Pastorală reprezintă o cauză comună a

Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și a Universității din Pitești; autorizarea unui nou

program de studiu din domeniul teologie, rămâne o necesitate, în condițiile în care

Arhiepiscopia și Patriarhia vor refuza acordarea relansarea teologiei pastorale.



Programul de Studii culturale se poate baza și pe realizarea unor parteneriate

pentru  aducerea de  studenți din  diaspora românească sau  din  Republica Moldova, cu

scopul promovării culturii și limbii române. Noul program ar trebui să beneficieze de o

serie  de acorduri  de susținere din partea comunitățiilor etnice românești din afara

granițelor, dar și de implicare directă a unor cadre didactice. De exemplu, se poate realiza

un acord de școlarizare cu Comunitatea Aromânilor din Argeș;

3. Autorizarea unui program de tip dublă specializare Istorie-Limba română și avizarea

unei metodologii conexe în Senatul Upit (Ex: http://senat.ubbcluj.ro/wp-

content/uploads/2014/09/Metodologie-dubla-specializari.pdf ). Acest lucru ar permite

deschiderea de noi perspective pentru piața muncii, dar și pentru programele din zona

științelor fundamentale;

4. Susținerea programului de licență Teatru, autorizat în anul 2016 și care trebuie să

școlarizeze în anul universitar 2017-2018; În acest sens alocarea de către Consiliul de

Administrației a unui număr  suplimentar de locuri subvenționate pentru  Facultatea de

Teologie, Litere, Istorie și Arte;

5. Autorizarea, în anul 2017, unui nou program din domeniul Arte – Interpretare muzicală

– având în vedere că acesta lipsește din oferta educațională a marilor universități;

6. Reformarea programelor de licență și master existente, printr-o consultare cu directorii

de departament și cadrele didactice, pentru ca acestea să corespundă cererii de pe piața

forței de muncă; Programele de limbi străine trebuie regândite în așa manieră încât să vină

în întâmpinarea dorinței elevilor;

7. Alocarea unui număr mai mare de locuri subvenționate pentru programele de studiu

licență și master, care formează specialiști în domeniul științelor umaniste – Teologie,

Litere, Istorie, Arte. Aceste specializări trec astăzi, la nivelul tuturor instituțiilor de

învățământ superior, printr-o lipsă de candidați. Aceștia care se îndreaptă spre domenii ce

asigură mai ușor un loc de muncă. Identificarea în Universitatea din Pitești a domeniilor

fundamentale și  salvarea lor printr-un  plan  de lungă  durată rămâne la latitudinea

Consiliului de Administrație și a Senatului;

8. Menținerea și dezvoltarea Școlii Doctorale, lărgirea acesteia prin afilierea unor noi cadre

didactice și extinderea ei în domeniul Istorie și Arte;

9. Menținerea acreditării specializării ce urmează să intre în evaluare ARACIS în perioada

2016-2020;



10. Lansarea unui site care să permită studenților descărcarea în format pdf. a cursurilor

aferente specializărilor din facultate.

11. Redresarea financiară a facultății impune atragerea de noi cadre didactice asociate,

având un grad ridicat de recunoaştere la nivelul cercetării ştiinţifice din România şi

străinătate.

12. Identificarea unor soluții pentru realizarea unor programe în cotutelă cu universității

din străinătate, ceea ce va duce la creșterea atractivității acestor domenii;

II. Dezvoltarea relațiilor cu mediul socio-economic și consolidarea financiară a
facultății

a. Realizarea unei consultări cu directorii de departament pentru identificarea

soluțiilor de consolidare financiară a facultății prin atragerea de fonduri din mediul
socio-economic;

Pornind de la această consultare vom putea rediscuta planul de măsuri propus în

continuare și oportunitatea implementării acestora.

1.   realizarea unor ateliere de restaurare frescă și pictură pe lemn, cu scopul dezvoltării

sectorului servicii și contractării de lucrări cu sprijinul Arhiepiscopiei Argeșului (semnarea

unui acord de cooperare și susținere a Teologiei la Universitatea din Pitești); Contractarea

de lucrări de restaurare și conservare a picturii la Bisericile și Mânăstirile din Argeș și

Muscel;

2. valorizarea celor două centre de limbi străine prin implicarea acestora în servicii oferite

mediului socio-economic sau realizarea unei Școli de limbi străine care să se adreseze atât

mediului preuniversitar, cât și formării profesionale continue. În acest sens, se propune

intrarea în competiție cu școli private care furnizează servicii de formare Uzinelor Dacia-

Renault sau grupului Lisa, etc;

3. valorizarea Centrului de Cercetare Arheologică prin atragerea unor contracte cu mediul

socio-economic, lucrări de cercetare arheologică, descărcare de sarcină sau evaluare

arheologică; Semnarea unui acord ferm cu Muzeul Județean Argeș prin care Universitatea

din pitești este partenerul strategic al Muzeului în toate acțiunile acestuia;

4. înființarea unei școli de muzică pentru tineri, susținerea prin contract a unor cursuri de

instrumente;



5. contracte cu mediul administrativ județean (Consiliul Județean Argeș, Consiliul

Municipal Pitești) și regional pentru realizarea unor albume de artă, istorie, cultură

argeșeană – Personalități argeșene, Biserici și mânăstiri din Argeș și Muscel, Conace și

case boierești din Argeș și Muscel, etc. Instituțiile administrative județene și locale trebuie

să susțină învățământul superior, iar studiile de fezabilitate din domniile culturale ar trebui

realizate prin Universitatea din Pitești;

6. alte tipuri de proiecte pentru realizarea stagiilor practicii de specilitate, resurse umane,

etc;

7. strângerea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Argeș și lansarea unor programe de

formare continuă pentru profesori;

8. închierea de parteneriate cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Teatrul Al. Davila,

Academia Română, ISJ Argeș, Consiliul Județean Argeș, Primăria Municipiului Pitești,

etc;

III. Managementul facultății. Resurse materiale. Administrație și secretariat

Se impune realizarea unui inventar al spațiilor de învățământ deținute de facultate și
a resurselor materiale aferente acestor spații. Acest inventar va fi realizat în perioada

noiembrie – decembrie de o din facultate, aceasta urmând să propună și soluții de relocare și
amenjare a acestora. Totodată, va fi necesar un raport al situației cu încălzirea spațiilor de

învățământ și un necesar pentru creșterea numărului de  calorifere în sălile de  curs.
Realizarea unei adevărate echipe de profesionişti, ale căror relaţii inter-umane să pornescă de la

corectitudine, profesionalism, perseverenţă şi competitivitate;

La nivelul secretariatului va fi efectuat un audit intern vizând două niveluri:
- Documentele de școlarizare – listinguri admitere 2014, 2015, 2016; registre

matricole, cataloage, centralizatoare, planuri de învățământ, state de funcții;

- Documente financiare – situația taxelor la zi; existența chitanțelor pentru plata

taxelor;

Măsurile propuse la această dată sunt:

1.   Izolarea termică a corpului B al Universității din Pitești – depunerea unui proiect pentru

realizarea acestui tip de izolație, care ar spori confortul studenților și cadrelor didactice și

care ar reduce substanțial consturile cu încălzirea;



2.   Restaurarea și conservarea, reabilitarea sălilor și birourilor, pornind de la principiul că

locul unde muncești trebuie să-ți ofere un confort sporit și să fie un mediu prietenos;

3.   Compartimentul Secretariat reprezintă interfața cu studenții ceea ce impune existența unei

relații foarte bune cu aceștia – din perspectiva noastră secretariatul decanului va avea drept

misiune și menținerea unei relații apropiate cu studenții;

4.   Corespondența oficială a facultății (directorilor de departament, prodecanilor, etc) va purta

numărul de înregistrare și avizul Decanatului, evitându-se în acest mod dublarea

documentației sau existența unor mesaje contradictorii;

5.   Cooperarea cu Consiliul Facultății şi cu Departamentele;

 consultări permenente cu directorii de departament și prodecanul;

 discuţii individuale şi în colectiv cu membrii departamentului, cu finalitate orientată spre

stabilirea de obiective individuale şi comune;

 delegarea unor responsabilităţi către membrii Consiliului Facultății pentru realizarea

planului de management şi dezvoltare;

 realizarea unor demersuri, care să sensibilizeze factorii de decizie pe linie administrativă şi

chiar politică, la toate nivelele, să sprijine dezvoltarea domeniilor patronate de facultate;

IV. Promovare și vizibilitate

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte are un specific umanist, iar acest lucru

reprezintă punctul forte pentru implicarea ei în viața cetății.

Promovarea specializărilor facultății printr-un nou tip de comunicare, prin prezența

în cotidian.
1. Organizarea unor concerte în aer liber, în Pitești, Curtea de Argeș, Rm. Vâlcea,

Câmpulung, Slatina, cu promovarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

2. Oragnizarea unui festival de arte/muzică/teatru/muzică bisericească;

3.   Realizarea unor acțiuni caritabile cu expoziții de icoană, pictură, etc;

4. Organizare unor expoziții de arheologie și istorie prin contractarea MNIR – ex. Aurul și

argintul dacilor;

5. Organizarea unor acțiuni de promovare în preuniversitar prin prezentța cadrelor didactice

într-o serie de programe numite: Universitatea la Grădiniță – Universitatea la Generală -



Universitatea la Liceu (curusuri de limbi străine, atelire de creație, ateliere de muzică,

atelire de arheologie, ateliere de consiliere);

6. Organizarea unor Conferințe cu mari nume din domniul Teologiei, Literelor, Istorie și

Artelor, conferințe deschise publicului, mediatizate și cu rol de promovare și implicare a

Facultății în  viața cetății/orașului; Realizarea unor  conferințe publice pe teme de larg

interes  pentru societatea civilă și media (dezvoltare economică, infrastructură, cultură,

educație) – vocea Universității trebuie să se facă auzită;

7. Creșterea calității actului educațional în mod real (nu doar prin raportări pe baza

chestionariilor sau a unor procedrui și regulamente) prin prezența cadrelor didactice târguri

de carte,  proiecte expoziționale (Gaudeamus), lansări de carte la Bibliotecile județene

(Argeș, Teleorman, Olt, Vâlcea, Dâmbovița etc);

V. Cercetare și relații internaționale
Domeniul științelor umaniste nu face parte din cercetarea strategică așa cum este ea definită astăzi,

dar acest lucru ar trebui să stimuleze implicarea noastră în ceea ce însemană umanism și societate.

Consultarea directorilor de departament pentru stabilirea unor priorități în domeniul

cercetării și realizarea unor colective interdisciplinare pentru implementarea unor proiecte
pe termne mediu și lung. Aceste proiecte trebuie devină prioritare pentru facultate.

Definirea unei strategii comune la nivelul facultății prin implicarea și activarea centrelor de
cercetare   (eventuala comasare, restructurare sau redefinire a actualelor centre din

facultate).

1. Organizarea unor cursuri de perfecționare și obținerea acreditării pentru formarea de

specialiști în restaurarea și conservarea patrimoniului – pictură în frescă, carte veche,

ceramică, metal; Aceste cursuri vor beneficia de suportul Centrului de aferente, precum și

de suportul laboratoarelor de fizică, chimie sau bilogie existente în Universitate;

2.   Atragerea de fonduri prin implicarea activă în depunerea de proiecte de cercetare la niveul

tuturor competiţiilor organizate de  diversele instituţii sau  organisme româneşti sau

europene;

3. Obligativitatea tuturor cadrelor didactice tinere, deţinătoare ale unei diplome de doctor, de

a depune în etapa următoare cel puţin un proiect de bursă postdoctorală la orice nivel



academic în ţară sau străinătate, ceea ce ar conduce implicit și la o creștere a veniturilor

acestora;

4. Organizarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a studenţilor și atragerea de

sponsorizări pentru recompensarea participanților; Încurajarea organizării unor cercuri

ştiinţifice studenţeşti la fiecare specializare, asigurarea spaţiului de desfăşurare şi a

coordonării acestora de către cadrele universitare;

5.   Încurajarea participării cadrelor didactice universitare la manifestări ştiinţifice naţionale şi

internaţionale;

6. Publicarea ritmică a revistelor facultăţii pentru revistele care încă nu au fost evaluate, dar

şi menţinerea calificativelor pentru cele deja evaluate și publicarea unei reviste în format

elctronic, care să poată fi indexată BDI;

7.   Dezvoltarea sectorului relații și parteneriate internaționale prin semnarea de noi acorduri

de colaboare cu universități din străinătate, schimb de studenți, proiecte Erasmus;

Consideraţii finale: Planul managerial propus, este deschis modificărilor şi adaptărilor impuse de

realităţiile viitoare, fie că vorbim de noi modificări legislative, fie că este vorba de realităţi sociale,

economice sau academice. De aceea, pentru implementarea ideilor cuprinse în acest plan

managerial, fiecare membru  al facultății este chemat să-şi aducă contribuţia,  să le analizeze,

îmbunătăţească şi în cele din urmă să le pună în practică.

Pitești, 26 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu


