
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 31.01.2022

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 44 de membri (37 de cadre didactice şi 7

studenţi), din totalul de 47 de membri (38 de cadre didactice şi 9 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea reviziei Procedurii de lucru privind planificarea activităților și raportarea în sistemul de
evaluare și asigurare a calității ;

2. Aprobarea reviziei Codului de asigurare a calității în Universitatea din Pitești;
3. Aprobarea Planului de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din

Pitești pentru anul 2022;
4. Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2022;
5. Aprobarea Procedurii de monitorizare și evaluare a întregului personal implicat în programele IFR;

6. Aprobarea reviziei Metodologiei privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar
Nonuniversitar;

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar
2021-2022;

8. Aprobarea transformării postului de secretar II S în secretar I S din cadrul Biroului Tehnic Suport al
Consiliului de Administrație;

9. Aprobarea transformării a două posturi de secretar II S în secretar I S din cadrul Compartimentului
Acte Studii;

10. Aprobarea actualizării tarifului de plata cu ora la nivelul postului de asistent cu vechime
minimă, în conformitate cu prevederile OUG 130/17.12.2021;

11. Aprobarea solicitării Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la reactualizarea listei
programelor de licență în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare prin eliminarea programelor de studii de licență Limba și literatura franceză – Limba și
literatura engleză și Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (Râmnicu Vâlcea),
începând cu anul universitar 2022-2023;

12. Aprobarea cererii doamnei Marilena Monica ȚÂNȚU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, de afiliere
la Școala Doctorală a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, în domeniul
Medicină; doamna a obținut abilitarea în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină prin
Ordinul ME  nr. 5702/06.12.2021;

13. Aprobarea trecerii în scenariul 3 a activităților didactice în Universitatea din Pitești, conform
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021-
2022; scenariul 3 prevede participarea tuturor cadrelor didactice și a studenților/ cursanților/elevilor
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la activități didactice on-line, până la îmbunătățirea situației epidemiologice;

14. Aprobarea numirii domnului conf. univ. dr. Emanuel SOARE în funcția de Director al Centrului
pentru Managementul Proiectelor, aflat în subordinea directă a Rectorului Universității din Pitești,
începând cu data de 01.02.2022;

15. Diverse.

1. Senatul aprobă revizia Procedurii de lucru privind planificarea activităților și raportarea în sistemul de
evaluare și asigurare a calității;

2. Senatul aprobă revizia Codului de asigurare a calității în Universitatea din Pitești;
3. Senatul aprobă Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din

Pitești pentru anul 2022;
4. Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2022;
5. Senatul aprobă Procedura de monitorizare și evaluare a întregului personal implicat în programele

IFR;
6. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar

Nonuniversitar;
7. Senatul aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar

2021-2022;

8. Senatul aprobă transformarea postului de secretar II S în secretar I S din cadrul Biroului Tehnic Suport
al Consiliului de Administrație;

9. Senatul aprobă transformarea a două posturi de secretar II S în secretar I S din cadrul Compartimentului
Acte Studii;

10. Senatul aprobă actualizarea tarifului de plata cu ora la nivelul postului de asistent cu vechime
minimă, în conformitate cu prevederile OUG 130/17.12.2021;

11. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la reactualizarea listei
programelor de licență în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare prin eliminarea programelor de studii de licență Limba și literatura franceză – Limba și
literatura engleză și Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (Râmnicu Vâlcea),
începând cu anul universitar 2022-2023;

12. Senatul aprobă cererea doamnei Marilena Monica ȚÂNȚU, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului
Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, de afi liere la
Școala Doctorală a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, în domeniul
Medicină; doamna a obținut abilitarea în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină prin
Ordinul ME  nr. 5702/06.12.2021;

13. Senatul aprobă trecerea în scenariul 3 a activităților didactice în Universitatea din Pitești, conform
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021 -2022;
scenariul 3 prevede participarea tuturor cadrelor didactice și a studenților/ cursanților/elevilor la
activități didactice on-line, până la îmbunătățirea situației epidemiologice;

14. Senatul aprobă numirea domnului conf. univ. dr. Emanuel SOARE în funcția de Director al Centrului
pentru Managementul Proiectelor, aflat în subordinea directă a Rectorului Universității din Pitești,
începând cu data de 01.02.2022;

15. Senatul aprobă solicitarea Direcției Generale de Strategie și Modelare - Direcția Strategii și Prognoze
Regionale, din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, privind  acordarea unui spațiu în



suprafață de 16,24 mp, situat în incinta universității, corp A ( str. Doaga, nr. 11), etaj 1, camera 103, cu
destinația birou pentru organizarea și funcționarea Compartimentul pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
Muntenia, în baza unui contract de comodat valabil în perioada 01.03.2022-31.12.2022.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

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


