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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 08.02.2017

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (31 de cadre didactice şi 12
studenţi), din totalul de 55 de membri (40 de cadre didactice şi 15 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
Aprobarea Metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2016-2017, proprii facultăţilor din cadrul Universităţii din Piteşti;
2.
Aprobarea Planului operaţional al universităţii (2017);
3.
Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC-U);
4.
Diverse.
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Senatul aprobă Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2016-2017, proprii facultăţilor din cadrul Universităţii din Piteşti care includ 2 probe de
concurs, cu respectarea amendamentelor propuse de domnul Prorector pentru calitatea
învăţământului şi programe universitare, prof. univ. dr. Viorel NICOLAE;
Senatul aprobă Planul operaţional al universităţii (2017);
Doamna Preşedinte a Senatului, prof. univ. dr. Mihaela DIACONU propune ca dată de aprobare în
Senat a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a Raportului privind starea universităţii,
data de 27.03.2017; domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Preşedintele Comisiei nr. 4 a
Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universităţii) solicită conducerii executive prezentarea
proiectului de buget şi a planul de achiziţii, în vederea avizării;
Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC-U);
Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anul universitar
2017 – 2018;
Senatul aprobă numirea domnului prof. univ. dr. Dinel POPA în Consiliul Cercetării ştiinţifice, ca
reprezentant al Comisiei de specialitate privind cercetarea ştiinţifică din Senat, în conformitate cu art.
32, alin. 7 din Carta Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă referatul cu privire la decontarea cheltuielilor de participare la manifestări ştiinţifice
şi realizării de publicaţii, de către cadrele didactice şi cercetători din Universitatea din Piteşti,
conform art. 91 din CCM 2014;
Senatul aprobă referatul cu privire la decontarea cheltuielilor de participare la manifestări ştiinţifice
şi realizării de publicaţii, de către cadrele didactice şi cercetători din Universitatea din Piteşti, în
conformitate cu Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări
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ştiinţifice şi realizării de publicaţii a cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitatea din
Piteşti, conform CCM;
Senatul aprobă înfiinţarea în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică, a unui nou program de studii de licenţă Chimie medicală, începând cu
anul universitar 2017-2018;
Domnul Prorector pentru calitatea învăţământului şi programe universitare, prof. univ. dr. Viorel
NICOLAE face o informare cu privire la dinamica înmatriculărilor studenţilor în anul I, la
programele de studii de licenţă şi master, ale Universității din Pitești, în perioada 2010-2016;
Senatul aprobă numirea doamnei prof. univ. dr. Ionela NICULESCU în postul de responsabil cu
programele universitare de studii, în cadrul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Programe
Universitare, în vederea pregătirii documentelor pentru evaluarea instituţională 2017 şi pentru
eficientizarea a activităţii din acest centru; doamna prof. univ. dr. Ionela NICULESCU va benefia de
o indemnizaţie în cuantum de 300 lei;
Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Şerban face propunerea de includere în Regulamentul de întocmire
a statelor pentru anul 2017-2018 a procedurii de calcul a eficienţei programelor de studii gestionate
la nivel de departamente; Preşedintele Senatului apreciază că este o măsură care ar susţine Consiliul
de Administraţie în implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare instituţională;
Senatul aprobă reorganizarea serviciului Editură ca urmare a analizei financiare şi a Centrului pentru
Activităţi Sociale, după cum urmează:
- se păstrează postul de muncitor pentru activităţile de multiplicare şi legătorie, din cadrul Editurii,
ocupat în prezent de doamna Geta Grozea,
- se desfiinţează postul de redactor I S, ocupat în prezent de doamna Mădălina Stoian
- se ocupă postul vacant de secretar II S cu acordul angajatului de către doamna Mădălina Stoian
care va fi transferată la Centrul pentru Activităţi Sociale; salarizarea acestui post se va face din
finanţarea de bază a universităţii.
- sarcinile editoriale din cadrul serviciului Editură vor fi îndeplinite pe baza unui contract de
voluntariat de către dl. Sorin Fianu.
Senatul aprobă reorganizarea Centrului pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare
(C.S.T.I.C.I), după cum urmează:
- se transformă postul vacant de informatician I S, în tehnician I M,
- se transformă postul vacant de inginer în referent II S/ referent de specialitate II S pentru
suport şi aplicaţii e-Learning şi web
- se modifică organigrama Centrului pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi
Informatizare, urmare a noii structuri
Senatul aprobă scoaterea la concurs a 2 posturi de tehnician I M şi a unui post de referent II S/
referent de specialitate II S, în cadrul Centrului pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi
Informatizare (C.S.T.I.C.I);
Senatul aprobă referatul cu privire la stabilirea unor salarii diferenţiate pentru anumite cadre
didactice care au atribuţii de coordonare în structurile academice , altele decât cele reglementate de
lege, cu adaptare la condiţiile anului 2017; indemnizaţiile de coordonare activităţi, se vor adauga ca
majorare la salariul minim al funcţiei de bază coroborat cu aplicarea dispoziţiilor art. 20, cap. III din
H.G.R. nr. 582/2016, prin care s-au aprobat normele de aplicare a O.U.G. nr. 20/2016 (în condiţiile în
care dispoziţiile legii nr. 63/2011 s-au abrogat), după cum urmează:
- 1050 lei - Preşedinte Senat universitar
- 550 lei - Secretar general Senat universitar
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- 550 lei - Preşedinte comisie Senat universitar
- 550 lei – Director Centru suport
- 300 lei – Responsabil Program pe diverse domenii din structurile academice.
Senatul hotărăşte ca actualizarea nivelului de salarizare la plata cu ora să se facă în cuantumul noilor
grile apărute în H.G. nr. 38/2017;
Senatul validează alegerea domnului prof. univ. dr. Marian CREŢU în funcţia de director al
Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
lect. univ. dr. Adriana LAZĂR

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

