
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 28.02.2022

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 45 de membri (35 de cadre didactice şi 10

studenţi), din totalul de 49 de membri (38 de cadre didactice şi 11 studenţi).

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

1. Validarea alegerii în Senat a studenţilor Mienoiu Mădălin Alexandru și Ivănoiu Robertino Ștefan, pe
locurile rămase vacante, din partea Facultăţii de Științe, Educație Fizică și Informatică; studentul
Mienoiu Mădălin Alexandru va face parte din Comisia nr. 3 (Comisia pentru Programe de Învățământ
și Internaționalizare a Activității Universitare) și studentul Ivănoiu Robertino Ștefan va face parte din
Comisia nr. 5 (Comisia pentru Cooperare cu Mediul Socio-Economic și pentru Asigurarea Condițiilor
Dezvoltării Personale și Profesionale a Studenților);

2. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2022-2023 la Universitatea din Pitești;

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești;

4. Aprobarea reviziei Procedurii privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022;
5. Aprobarea Metodologiei de dezvoltare a ofertei educaționale a Universității din Pitești;
6. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru Relații Internaționale

(CpRI);
7. Aprobarea Raportului privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești pentru anul 2021;

8. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul
universitar 2020-2021;

9. Aprobarea Raportului sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul
educațional global;

10. Aprobarea Planului de activități privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Direcției
Secretariat General, pentru anul universitar 2021-2022;

11. Aprobarea Planului de audit intern al Direcției Secretariat General, pentru anul 2022;

12. Aprobarea reviziei structurii anului universitar 2021-2022;

13. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2021;
14. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - final aprobat de M.E.;
15. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 – inițial;
16. Aprobarea cererii Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la susținerea examenului de

finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de licență Artele
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spectacolului – Actorie, promoția 2019-2022, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în cadrul
Facultății de Arte;

17. Aprobarea cererii Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, cu privire la
susținerea examenului de finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de
licență Resurse Umane, promoția 2019-2022, la Universitatea din Oradea, în cadrul Facultății de
Științe Socio - Umane;

18. Aprobarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și
Tehnologie, sesiunea februarie 2022;

19. Aprobare referatului cu privire la transformarea unui post de secretar III S în secretar II S în cadrul
Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică;

20. Aprobare referatului cu privire la transformarea unui post de laborant I S în laborant I AS în cadrul
Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică;

21. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular în învățământ a domnului prof. univ. dr. Alexandru
BOROIU, în cadrul Departamentului de Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică și
Tehnologie, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu Metodologia cu privire
la menținerea calității de titular în învățământ și/sau cercetare a cadrelor didactice sau de cercetare
care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice;

22. Aprobarea solicitării Direcției Județene de Statistică Argeș, privind  acordarea unui spațiu în suprafață
de 258,89 mp, situat în incinta universității, corp D (str. Fundătura Teilor, nr. 4), cu destinația birouri
pentru organizarea și funcționarea în condiții optime a activităților unui număr de aproximativ 35 de
persoane, în baza unui contract de comodat valabil în perioada 01.03.2022 - 31.12.2023.

1. Senatul validează alegerea în Senat a studenţilor Mienoiu Mădălin Alexandru și Ivănoiu Robertino
Ștefan, pe locurile rămase vacante, din partea Facultăţii de Științe, Educație Fizică și Informatică;
studentul Mienoiu Mădălin Alexandru va face parte din Comisia nr. 3 (Comisia pentru Programe de
Învățământ și Internaționalizare a Activității Universitare) și studentul Ivănoiu Robertino Ștefan va face
parte din Comisia nr. 5 (Comisia pentru Cooperare cu Mediul Socio-Economic și pentru Asigurarea
Condițiilor Dezvoltării Personale și Profesionale a Studenților);

2. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2022-2023 la Universitatea din Pitești;

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești;

4. Senatul aprobă revizia Procedurii privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022;
5. Senatul aprobă Metodologia de dezvoltare a ofertei educaționale a Universității din Pitești ;

6. Senatul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Relații Internaționale
(CpRI);

7. Senatul aprobă Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din P itești pentru anul 2021;

8. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul
universitar 2020-2021;

9. Senatul aprobă Raportul sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul
educațional global;

10. Senatul aprobă Planul de activități privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Direcției
Secretariat General, pentru anul universitar 2021-2022;



11. Senatul aprobă Planul de audit intern al Direcției Secretariat General, pentru anul 2022;

12. Senatul aprobă revizia structurii anului universitar 2021-2022, (Anexa 1);

13. Senatul aprobă Raportul privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2021;
14. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - final aprobat de M.E.;
15. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 – inițial;

16. Senatul aprobă cererea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la susținerea examenului
de finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de licență Artele
spectacolului – Actorie, promoția 2019-2022, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în cadrul
Facultății de Arte;

17. Senatul aprobă cererea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, cu privire la
susținerea examenului de finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de
licență Resurse Umane, promoția 2019-2022, la Universitatea din Oradea, în cadrul Facultății de Științe
Socio - Umane;

18. Senatul aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și
Tehnologie, sesiunea februarie 2022, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Programul de studii de master: Știința și tehnologia materialelor
Președinte: Prof. univ. dr. ch. Gabriela PLĂIAȘU
Membri: Conf. univ. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL

Conf. univ. dr. fiz. Cătălin DUCU
Ș.l. dr. ch. Magdalena DICU

Membru supleant: Conf. univ. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL - Președinte
Conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU

Secretar: Ș.l. dr. ing. Gina Mihaela SICOE

19. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de secretar III S în secretar II S în cadrul
Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică;

20. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de laborant I S în laborant I AS în cadrul
Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică;

21. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular în învățământ a domnului prof. univ. dr.
Alexandru BOROIU, în cadrul Departamentului de Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică
și Tehnologie, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, în conformitate cu Metodologia cu privire
la menținerea calității de titular în învățământ și/sau cerc etare a cadrelor didactice sau de cercetare care
împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice;

22. Senatul aprobă solicitarea Direcției Județene de Statistică Argeș, privind  acordarea unui spațiu în
suprafață de 258,89 mp, situat în incinta universității, corp D (str. Fundătura Teilor, nr. 4), cu destinația
birouri pentru organizarea și funcționarea în condiții optime a activităților unui număr de aproximativ 35
de persoane, în baza unui contract de comodat valabil în perioada 01.03.2022 - 31.12.2023.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

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



Anexa 1

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Semestrul I
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

01.10 - 23.12.2021 Deschiderea anului universitar
Activități didactice

12 săptămâni (marți, 30.11.2021 – Sf. Andrei, Miercuri,
01.12.2021 – Ziua Marii Uniri – zile libere)

24.12.2021-07.01.2022 Vacanța de Crăciun 2 săptămâni
10.01 - 23.01.2022 Activități didactice 2 săptămâni

24.01 - 13.02.2022 Evaluări finale/Sesiune de
examene

3 săptămâni (Luni, 24.01.2022 Ziua Unirii Principatelor
Române – zi liberă)

31.01 - 13.02.2022 Examene de finalizare studii 3 săptămâni - Examene de finalizare studii (pentru
absolvenții promoțiilor anterioare)

14.02 - 20.02.2022 Vacanță 1 săptămână

21.02 – 27.02/3.03.2022 Refacere evaluări finale pentru
anii terminali 1 săptămână – pentru programele de master cu 90 ECTS

4.03-15.03.2022 Examene finalizare studii 2 săptămâni – pentru programele de master cu 90 ECTS

Semestrul II
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

21.02 – 22.04.2022 Activitate didactică 9 săptămâni (Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi
liberă)

23.04 - 01.05.2022 Vacanța de Paște 1 săptămână

2.05 – 5.06.2022 Activități didactice 5 săptămâni (Miercuri, 1.06.2022, Ziua Copilului, zi
liberă)

6.06 – 26.06.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 13.06.2022, a doua zi de Rusalii – zi
liberă)

27.06 – 8.07.2022 Practică *2 săptămâni - unde este cazul
1.09 – 15.09.2022 Refacere evaluări finale

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

SEMESTRUL II – ANII TERMINALI
PERIOADA ACTIVITATE DURATA ACTIVITĂȚII

21.02 – 22.04.2022 Activitate didactică 9 săptămâni (Vineri, 22.04.2022, Vinerea Mare – zi
liberă)

23.04 – 01.05.2022 Vacanța de Paște 1 săptămână
2.05 – 3.06.2022 Activitate didactică 5 săptămâni

9.05 – 03.06.2022 Practică de specialitate 2 săptămâni (Miercuri, 01.06.2022, Ziua Copilului – zi
liberă)

23.05 – 26.06.2022 Sesiune de examene 3 săptămâni (Luni, 13.06.2022, a doua zi de Rusalii – zi
liberă)

30.05 – 10.07.2022 Refacere evaluări finale 2 săptămâni
13.06 – 24.07.2022 Examene de finalizare studii 3 săptămâni
01.09 – 08.09.2022 Examene de finalizare studii 1 săptămână


