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  Pentru aplicarea şi derularea în condiţii corespunzătoare a dispoziţiilor Cartei Universităţii din 
Piteşti şi Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare şi numire a decanilor 
aprobată în şedinţa Senatului din data de 17.10.2016, comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia 
de decan stabilită prin decizia nr. 880 / 31.10.2016, în componenţa: 

- Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN - Rector – Preşedinte, 
- Prof. univ. dr. ing.  Eugen - Viorel NICOLAE – membru, 
- Conf. univ. dr. Emanuel SOARE - membru, 
- Conf. univ. dr. Ionuț-Adrian SĂMĂRESCU – membru, 
- Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA – membru, 
- Victor BRATU– Şef serv. Resurse Umane Salarizare– secretar. 
s-a reunit zilnic la sediul Universităţii din Piteşti(Rectorat, Tg. din Vale nr. 1)  în perioada 07 - 09.11.2016 
în vederea selectării candidaţilor la funcţia de decan.  
 Programul de lucru şi modul în care s-au derulat acţiunile iniţiate de către comisie este atributul în 
exclusivitate al preşedintelui comisiei stabilită potrivit art.1 din decizia nr. 880 / 23.03.2016, conform art. 
211, alin. (4) din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale. 
      Criteriile de selectare a candidaţilor sunt cele prevăzute în Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea procesului de selectare şi numire a decanilor, respectiv: 

- prestigiul științific dovedit prin rezultate ale cercetării științifice, 
- prestigiul profesional dovedit prin experiența anterioară academică, 
- calitatea programului managerial propus, în sinergie cu planul managerial al rectorului, 
- competențe manageriale dovedite prin experiențe anterioare manageriale, 
- competențe și calități personale în profilul postului, evidențiate prin interviu. 

        Criteriile de selectare, stabilite de către Rector, sunt date publicităţii pe site-ul Universităţii din 
Piteşti, la adresa www.upit.ro / alegeri. 
Candidaturile pentru funcţia de decan au fost următoarele: 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 
- conf. univ. dr. Constantin Doru 
- conf. univ. dr. Man George Mihail 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 
- prof. univ. dr. Chelaru Eugen 
- conf. univ. dr. Avrămescu Tiberiu-Cristian 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 
- conf. univ. dr. Bărbulescu Constantin-Augustus 
- conf. univ. dr. Stângă Ionela – Valentina 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE 
- conf. univ. dr. Langa Marius-Claudiu 
- conf. univ. dr. Bulgaru Ionuț  
- conf. univ. dr. Ciucurel Manuela – Mihaela (candidatură retrasă în ziua concursului) 

Fiecare candidat a depus un dosar pentru candidatură la registratura universității, respectiv la 
cabinetul rectorului.  

În vederea selectării decanilor, candidaţii au susținut un test de evaluare a cunoștințelor despre 
Planul Strategic al Universității din Pitești pentru perioada 2016-2020, au fost intervievaţi de către 
membrii comisiei cu privire la cunoaşterea problematicii existente la nivelul facultăţii pentru care 
candidează, asupra punctelor slabe şi punctelor tari legate de activităţile facultăţii, aspecte legate de 
activitatea de derularea şi dezvoltarea cooperării internaţionale, cercetarea ştiinţifică şi informatizarea 
facultăţii, implicarea în relaţiile sociale cu studenții și mediul economic, precum şi calitatea 
învățământului etc.  

http://www.upit.ro/upload/fisiere/36/Posturi%20concurs/Alegeri%202012/FSED/GruioniuOctavian-Cristinel.rar
http://www.upit.ro/upload/fisiere/36/Posturi%20concurs/Alegeri%202012/FSED/GruioniuOctavian-Cristinel.rar
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Decanii selectaţi: 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 

- conf. univ. dr. George - Mihail MAN 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 

- prof. univ. dr. Eugen CHELARU 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 

- conf. univ. dr. Augustus-Constantin BĂRBULESCU 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE 

- conf. univ. dr. Marius-Claudiu LANGA 

  

Etapele următoare pentru finalizarea procesului de selectare şi validarea decanilor: 

 

Anunţarea rezultatelor la adresa www.upit.ro/alegeri pe data de 10.11.2016 

Depunerea contestaţiilor la Registratura Universităţii  în perioada 11.11.2016 

Răspuns la contestaţii în data de 14.11.2016 

 
 

Decanii selectaţi prin concursul organizat de rector vor fi validaţi de către Senatul 
Universităţii din Piteşti, în şedinţa din 14.11.2016, după care vor fi numiţi prin decizia rectorului.  

 
       
 
 
 

 Data: 09.11.2016  

http://www.upit.ro/upload/fisiere/36/Posturi%20concurs/Alegeri%202012/FSJA/ChelaruEugen.rar
http://www.upit.ro/alegeri

