
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 26.04.2021

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 39 de membri (34 de cadre didactice şi 5

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 reviziei Procedurii operaţionale: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie
universitară şi raportarea rezultatelor acestora;

2. Aprobarea reviziei Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din Pitești
în anul universitar 2021-2022;

3. Aprobarea reviziei structurii generale pentru anul universitar 2020-2021;

4. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea din
Piteşti pentru anul 2021, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice;

5. Aprobarea referatului Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, din cadrul Facultății de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de
funcții, pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: la postul 29, disciplina Parazitologie
medicală (C+L) trece din semestrul I în semestrul II, în conformitate cu planul de învăţământ al
programului Biologie medicală;

6. Aprobarea referatului Departamentului de Educație Fizică și Sport, din cadrul Facultății de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de
funcții, pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: la postul 38 asistent, disciplina
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – volei, 2LP trece din semestrul I în semestrul II, în
conformitate cu planul de învăţământ al programului de licență Sport și performanță motrică și se vor
înlocui pag. 4 și pag. 11 din statul de funcții;

7. Aprobarea referatului Departamentului de Autovehicule și Transporturi, din cadrul Facultăţii de
Mecanică și Tehnologie, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în planul de
învățământ al programului de studii de master Concepția și managementul proiectării automobilului
(4 semestre), domeniul Ingineria Autovehiculelor, după cum urmează: în pachetul de planuri de
învățământ pentru anul universitar 2019-2021 și pentru anul universitar 2020-2022, la disciplinele
Metodologia elaborării lucrării de disertație și Elaborarea lucrării de disertație forma de evaluare
va fi de tip verificare cu note;

8. Aprobarea solicitării de mutare, începând cu anul universitar 2021 – 2022, a colectivului de chimie
din Departamentul Științele Naturii în Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești
Aplicate din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, solicitare avizată favorabil de
Consiliul facultății;

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I  Ş I  C E R C E T Ă R I I
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România http://www.upit.ro
Tel./Fax: +40 348 453 142
Nr.:.............. din data de: ..........................

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI



9. Aprobarea modificării componenței Comisiei de monitorizare, constituită conform Ordinului
nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin
introducerea decanului Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, dl. conf. univ. dr.
Laurențiu Mihai IONESCU și excluderea domnișoarei ec. Aura BRAȘOVEANU și a domnului ing.
Ionuţ BROŞTESCU;

10. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post vacant de secretar I S în secretar III S în
cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie;

11. Aprobarea înființării Centrului de Inovare și Formare în Mobilitatea Electrica - INOV&FORM-
MOBEL ca centru de transfer tehnologic focalizat pe autovehicule electrice și numirea domnului dr.
ing. Dănuț Gabriel Marinescu, conferențiar în cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi,
ca director de centru, în scopul îndeplinirii eligibilității pentru proiectul finanțat din fonduri europene
POR 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic.

1. Senatul aprobă revizia Procedurii operaţionale: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie
universitară şi raportarea rezultatelor acestora;

2. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din Pitești în
anul universitar 2021-2022;

3. Senatul aprobă revizia structurii generale pentru anul universitar 2020-2021, (Anexa 1);

4. Senatul aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea din
Piteşti pentru anul 2021, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice;

5. Senatul aprobă referatul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, din cadrul Facultății de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de funcții,
pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: la postul 29, disciplina Parazitologie medicală
(C+L) trece din semestrul I în semestrul II, în conformitate cu planul de învăţământ al programului
Biologie medicală;

6. Senatul aprobă referatul Departamentului de Educație Fizică și Sport, din cadrul Facultății de Ştiinţe,
Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în statul de funcții,
pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: la postul 38 asistent, disciplina Fundamentele
științifice ale jocurilor sportive – volei, 2LP trece din semestrul I în semestrul II, în conformitate cu
planul de învăţământ al programului de licență Sport și performanță motrică și se vor înlocui pag. 4 și
pag. 11 din statul de funcții;

7. Senatul aprobă referatul Departamentului de Autovehicule și Transporturi, din cadrul Facultăţii de
Mecanică și Tehnologie, cu privire la corectarea unei erori materiale depistată în planul de învățământ
al programului de studii de master Concepția și managementul proiectării automobilului (4 semestre),
domeniul Ingineria Autovehiculelor, după cum urmează: în pachetul de planuri de învățământ pentru
anul universitar 2019-2021 și pentru anul universitar 2020-2022, la disciplinele Metodologia
elaborării lucrării de disertație și Elaborarea lucrării de disertație forma de evaluare va fi de tip
verificare cu note.

8. Senatul aprobă solicitarea de mutare, începând cu anul universitar 2021 – 2022, a colectivului de
chimie din Departamentul Științele Na turii în Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești
Aplicate din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, solicitare avizată favorabil de
Consiliul facultății;

9. Senatul aprobă modificarea componenței Comisiei de monitorizare, constituită conform Ordinului
nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin



introducerea decanului Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare, dl. conf. univ. dr.
Laurențiu Mihai IONESCU și excluderea domnișoarei ec. Aura BRAȘOVEANU și a domnului ing.
Ionuţ BROŞTESCU, astfel:

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Membri: Prof. univ. dr. ing. Adrian CLENCI

Conf. univ. dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU
Conf. univ. dr. Corina Amelia GEORGESCU
Prof. univ. dr. Marian ENĂCHESCU
Prof. univ. dr. Daniela PÎRVU
Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU
Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA
Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU
Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA
Conf. univ. dr. Laurențiu Mihai IONESCU
Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU
Conf. univ. dr. Amalia DUŢU
Conf. univ. dr. Mihai OPROESCU
Ec. Victor BRATU
Jurist Elena MATEESCU
Dr. Smaranda GĂVAN
Ec. Lucia STAN

Secretariat tehnic: Lect. univ. dr. Cristina Ionela MICU
Ec. dr. Mihaela BRÎNZEA
Ing. Magdalena DĂNILĂ

10. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post vacant de secretar I S în secretar III S în
cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie;

11. Senatul aprobă înființarea Centrului de Inovare și Formare în Mobilitatea Electrica - INOV&FORM-
MOBEL ca centru de transfer tehnologic focalizat pe autovehicule electrice și numirea domnului dr.
ing. Dănuț Gabriel Marinescu, conferențiar în cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi, ca
director de centru, în scopul îndeplinirii eligibilității pentru proiectul finanțat din fonduri europene
POR 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ



Anexa 1

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021Modificare aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.04.2021 și în ședința Senatului din data de 26. 04 2021
Perioada Nr. de

săpt.
Denumirea activităţilor Perioada ActivitățiAni neterminali Ani terminali cu 10 săpt. în sem.II Ani terminali cu 12 săpt. în sem.II Ani terminali cu 14 săpt. în sem.II

Semestrul I
01.10 - 02.10.2020 0,3 Deschiderea anului universitar și consilierea studenților privind desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020 - 2021
05.10 - 20.12.2020 11 Activităţi didactice

21.12.2020-10.01.2021 3 Vacanţa de iarnă / 10 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic (21.12.2020 - 08.01.2021)
11.01 - 31.01.2021 3 Activităţi didactice Ianuarie 2021 Activităţi didactice
01.02 - 21.02.2021 3 Evaluări finale sem. I Ian.- feb. 2021 Evaluări finale sem. I
01.02 - 14.02.2021 2 Examene de finalizare studii Februarie 2021 Examene de finalizare studii
22.02 - 28.02.2021 1 Vacanţa intersemestrială / 5 zile  concediu de odihnă pentru personalul didactic (22 - 28.02.2021)

Semestrul al II-lea
01.03 - 30.04.2021 9 Activităţi didactice Feb.-apr. 2021 Activităţi didactice
01.05 - 09.05.2021 1 Vacanţa de Paşte / 3 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic (05-07.05.2021)
10.05 - 16.05.2021 1 --- Activităţi didactice --- ---

Mai-iunie 2021 Activități didactice
10.05 - 30.05.2021 3 --- --- Activități didactice ---
10.05 - 13.06.2021 5 Activități didactice --- --- Activități didactice
17.05 - 30.05.2021 2 --- Practică de specialitate --- ---
31.05 - 13.06.2021 2 --- --- Practică de specialitate --- Iunie 2021
14.06 - 27.06.2021 2 Evaluări finale sem. II --- Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II

Mai-iulie 2021 Evaluări finale și refacere evaluări finale sem. II
14.06 - 04.07.2021 3 Evaluări finale sem. II --- Evaluări finale sem. II Evaluări finale sem. II
31.05 - 20.06.2021 3 --- Evaluări finale sem. II --- ---
21.06 - 04.07.2021 2 --- Refacere evaluări finale sem. II --- ---
28.06 - 04.07.2021 1 --- --- Refacere evaluări finale sem. II Refacere evaluări finale sem. II
05.07 - 18.07.2021 2 --- --- --- Refacere evaluări finale sem. II
05.07 - 25.07.2021 3 --- Examene de finalizare studii (L,D) --- --- Iulie 2021 Examene de finalizare studii (L, D)05.07 - 18.07.2021 2 --- --- Examene de finalizare studii (L,D) Examene de finalizare studii (L,D)
19.07 - 31.07.2021 2 --- --- --- Examene de finalizare studii (L,D)
14.06 - 31.07.2021 3 --- --- --- --- Iunie-iulie 2021 Sesiune admitere 2021
05.07 -31.07.2021 4 Practică --- --- --- 05-25.07.2021 Elaborare State de funcţii pentru  anul univ. 2021-2022
02.08 - 31.08.2021 4 Vacanţa de vară / 22 zile concediu de odihnă pentru personalul didactic
01.09 - 12.09.2021 2 Refacere evaluări finale --- --- --- 01-15.09.2021 Sesiune admitere 2021
01.09 - 08.09.2021 1 --- Examene de finalizare studii (Licență, Disertaţie) 13-30.09.2021 Finalizarea și aprobarea Statelor de funcţii pt. anul

univ. 2021-202201.09 - 08.09.2021 1 Definitivare situaţii şcolare, mobilități
16.09 - 30.09.2021 2 Pregătirea anului universitar 2021-2022

Notă: perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi în perioada vacanţelor universitare.
RECTOR,

Conf.univ.dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN


