
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 06.03.2017 

 
 

 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 47 de membri (36 de cadre didactice şi 11 
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 Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de BIOLOGIE, pentru anul universitar 2016-2017; 

2. Aprobarea Procedurii de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul BIOLOGIE, pentru anul universitar 2016-2017 ; 

3. Aprobarea Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de INFORMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

4. Aprobarea Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de MATEMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

5. Aprobarea Procedurii de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul INFORMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017 ; 

6. Aprobarea Procedurii de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul MATEMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 
Informatică; 

8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de FILOLOGIE din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti; 

9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de Ingineria Autovehiculelor, din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 
IOSUD Universitatea din Piteşti; 

10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie IOSUD 
Universitatea din Piteşti; 

11. Aprobarea Procedurii operaţionale: înfiinţarea, certificarea internă și evaluarea unităților de 
cercetare; 

12. Aprobarea Procedurii operaţionale: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi raportarea 
rezultatelor acestora; 

13. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de cercetare, dezvoltare 
- inovare, din cadrul Universităţii din Piteşti; 
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14. Aprobarea Regulamentului privind Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară, în Universitatea din 
Piteşti; 

15. Aprobarea Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor;  
16. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de 

licenţă; 
17. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de 

masterat;  
18. Aprobarea Procedurii privind mobilitatea internă a personalului didactic și de cercetare din cadrul 

Universității din Pitești;  
19. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti;  
20. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului Senatului Universităţii 

din Piteşti; 
21. Diverse. 

 

1. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de Ingineria Autovehiculelor, din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 
IOSUD Universitatea din Piteşti;  

2. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie IOSUD 
Universitatea din Piteşti;  

3. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală de FILOLOGIE din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;  

4. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
Şcoala Doctorală Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie 
Fizică şi Informatică; 

5. Senatul aprobă Procedura de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de BIOLOGIE, pentru anul universitar 2016-2017; 

6. Senatul aprobă Procedura de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de INFORMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

7. Senatul aprobă Procedura de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale în cadrul Şcolii 
doctorale de MATEMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

8. Senatul aprobă Procedura de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul BIOLOGIE, pentru anul universitar 2016-2017; 

9. Senatul aprobă Procedura de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul INFORMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

10. Senatul aprobă Procedura de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Şcolii doctorale în domeniul MATEMATICĂ, pentru anul universitar 2016-2017; 

11. Senatul aprobă Regulamentul privind Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară, în Universitatea 
din Piteşti;  

12. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de cercetare, 
dezvoltare - inovare, din cadrul Universităţii din Piteşti;  

13. Senatul aprobă Procedura operaţională: înfiinţarea, certificarea internă și evaluarea unităților de 
cercetare - ediţia 2; 

14. Senatul aprobă Procedura operaţională: planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi 
raportarea rezultatelor acestora; 



 
 

15. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor,  
pentru o viitoare şedinţă de Senat; acest document va fi reanalizat de Comisia nr. 2 a Senatului 
(Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii); 

16. Senatul hotărăşte amânarea aprobării reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale 
studenţeşti studii universitare de licenţă, pentru o viitoare şedinţă de Senat; 

17. Senatul hotărăşte amânarea aprobării reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale 
studenţeşti studii universitare de masterat, pentru o viitoare şedinţă de Senat; 

18. Senatul aprobă Procedura privind mobilitatea internă dintr-un departament în altul a personalului 
didactic și de cercetare din cadrul Universității din Pitești, sub rezerva obţinerii punctului de vedere 
al Ministerului Educaţiei Naţionale asupra legalităţii documentului; 

19. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti;  

20. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului Senatului 
Universităţii din Piteşti;  

21. Senatul aprobă organizarea şi desfăşurarea programului de formare continuă Management Sistemic 
Preuniversitar Performant (MSPP), acreditat de MEN, prin OMECŞ nr. 5990/16.12.2015, în 
perioada martie - iunie 2017, în cadrul Centrului de Formare Muntenia; taxa stabilită pentru acest 
program este de 600 lei; administrarea platformei pe care se va desfăşura acest curs va fi realizată de 
către dl. Viorel Păun; 

22. Senatul aprobă cererea domnului Ghiţescu Teodor, cu funcţia de bază la Genodynamic SRL, cu 
privire la desfăşurarea unor activităţi de formare continuă în cadrul Centrului de Formare Muntenia, 
la programul de formare continuă Management Sistemic Preuniversitar Performant (MSPP); 

23. Senatul aprobă documentaţia specifică programului de formare continuă Management Sistemic 
Preuniversitar Performant, cu privire la proiectul de venituri şi cheltuieli, planul de învăţământ, 
echipa de formatori, echipa managerială şi logistică a programului de formare continuă Management 
Sistemic Preuniversitar Performant (MSPP), precum şi cererile formatorilor cu privire la 
desfăşurarea de activităţi în regim de plata cu ora, în cadrul Centrului de Formare Muntenia; 

24. Senatul aprobă planurile de învăţământ 2017-2020, pentru noul program de studii de licenţă Chimie 
medicală, din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 
Informatică, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 33 din 08.02.2017;   

25. Senatul validează alegerea doamnei conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu în funcţia de director al 
Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale 
şi Psihologie, ca urmare a restructurării departamentelor din cadrul acestei facultăţi; 

26. Senatul validează alegerea doamnei conf. univ. dr. Manuela Ciucurel, în funcţia de director al 
Departamentului de Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şi Asistenţă Socială, din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, ca urmare a restructurării departamentelor din 
cadrul acestei facultăţi; 

27. Senatul validează alegerea doamnei lect. univ. dr. Adina-Elena Dumitru în funcţia de director al  
Departamentului Limbă și Literatură, Istorie și Arte, din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie 
și Arte, ca urmare a restructurării departamentelor din cadrul acestei facultăţi; 

28. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, cu privire la stabilirea tarifelor pentru 
activităţile desfăşurate în regim de plata cu ora, în sem. II, anul universitar 2016-2017: aplicarea 
tarifului la nivel de asistent universitar tranşa de vechime 0-3 ani, rezultând o cheltuiala salarială de 
cca. 47 lei/oră, pentru semestrul II, anul universitar 2016-2017; 



 
 

29. Senatul aprobă referatul Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial, cu privire la 
corectarea unei erori materiale depistată în statul de funcţii, fila nr. 6, anul universitar 2016-2017 şi a 
filelor nr. 2 şi nr. 3, din statul de funcţii, plata cu ora, anul universitar 2016-2017, astfel:  
- pentru sem. al II-lea nu a fost prevăzută disciplina Organe de maşini (la programul de studii IEI, 

anul II) – laborator cu 1,5 ore convenţionale 
- pentru sem. al II-lea nu a fost prevăzută disciplina Tehnologia materialelor (la programul de studii 

ITT anul I) – laborator cu 3,0 ore convenţionale, fiind prevăzută iniţial cu 1,5 ore convenţionale; 
30. Senatul aprobă cererea domnului Curea Ioan Cornel, absolvent al programului Relaţii Internaţionale 

şi Studii Europene, din fosta Facultate de Științe Socio-Umane, de a susţine examenul de licenţă la 
Universitatea din Craiova, ca urmare a închiderii acestui program; 

31. Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie de a închide 
programul de master Etica politicilor publice, domeniul Filosofie, ca urmare a faptului că de 4 ani, 
acest program de master nu a a avut candidaţi la examenul de admitere;  

32. Senatul aprobă scoaterea la concurs a unui post vacant de inginer I AS, în cadrul Centrului pentru 
Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare  (C.S.T.I.C.I); 

33. Senatul aprobă solicitarea Universităţii „Europa de Sud – Est Lumina” din Bucureşti cu privire la 
organizarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă, pentru programul de studii de licenţă 
Limbi moderne aplicate (program autorizat ARACIS), sesiunea iulie 2017, de către Facultatea de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte, Departamentul Limbi Străine Aplicate din cadrul Universităţii din 
Piteşti; 

34. Senatul hotărăşte amânarea aprobării completării grupului de programe universitare de studii de 
licenţă, în vederea evaluării instituţionale a Universităţii din Piteşti; 

35. Senatul aprobă, în conformitate cu  prevederile cap. 8, pct. 4, lit. e) din Contractul de parteneriat, 
completarea consorţiului universitar “Academica Plus”, cu următoarele 4 universităţi: Universitatea 
din Petroşani, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău şi 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.  
 

 
 
 

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

 
                      
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 


