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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 27.09.2017
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 37 de membri (33 de cadre didactice şi 4 studenţi),
din totalul de 55 de membri (37 de cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea statelor de funcţii (2017-2018);
2. Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de studii universitare de doctorat în anul universitar
2017-2018;
3. Aprobarea statelor de funcţii pentru programele de conversie profesională;
4. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de conversie profesională;
5. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2017-2018;
6. Aprobarea Procedurii cu privire la instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
în cadrul Universităţii din Piteşti;
7. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a activităţii in domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
8. Aprobarea reviziei Procedurii de sistem controlul documentelor;
9. Diverse.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Senatul validează alegerea ca membru în Senat a doamnei conf. univ. dr. Gabriela PLĂIAŞU, de la
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, ca urmare a demisiei doamnei conf. univ. dr. Doina IACOMI din
Senat;
Domnul prof. univ. dr. rer. Nat. Marius ENACHESCU, directorul Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat (CSUD) face o informare cu privire la strategia şcolilor doctorale din cadrul Universităţii din
Piteşti;
Senatul aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de doctorat din cadrul
Universităţii din Piteşti, pentru anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă planurile de învăţământ, pentru programele de conversie profesională, pentru anul
universitar 2017-2018;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă pentru fiecare departament situaţia acoperirii posturilor didactice vacante din statele de
funcţii cu asociaţi, cadre didactice titularizate şi netitularizate în învăţământul superior, conform anexei
1, din Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii, cu respectarea normelor ARACIS, (Anexa 1);
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Senatul hotărăşte amânarea aprobării statelor de funcţii pentru programele de studii universitare de
doctorat în anul universitar 2017-2018, procesul admiterii fiind încă în desfăşurare conform
calendarului;
Senatul aprobă statele de funcţii pentru programele de conversie profesională pentru anul universitar
2017-2018;
Senatul aprobă statele de funcţii de la Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese
şi produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D-Auto);
Senatul aprobă statele de funcţii de la Colegiul terţiar nonuniversitar, pentru anul universitar
2018-2019;
Senatul aprobă Procedura operaţională privind înregistrarea şi monitorizarea contractelor de
cercetare;
Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Colegiului
terţiar nonuniversitar;
Senatul aprobă Regulamentul intern al Colegiului terţiar nonuniversitar;
Senatul aprobă Planurile operaţionale pentru primul an de funcţionare al Colegiului terţiar
nonuniversitar;
Senatul aprobă Proiectul privind dezvoltarea Colegiului terţiar nonuniversitar;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii in domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
Senatul aprobă Procedura cu privire la instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă revizia Procedurii de sistem controlul documentelor;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind examinarea si notarea studenţilor;
Senatul aprobă revizia Regulamentului privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea planurilor
de învăţământ;
Senatul aprobă acordarea a 6 burse speciale studenţilor Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă rezultatele admiterii pentru anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă formaţiile de studenţi pe facultăţi şi programe universitare pentru anul I universitar
2017-2018;
Senatul aprobă şcolarizarea programului de studii de licenţă Chimie medicală, cu un număr de
minimum 20 de studenţi înmatriculaţi, în anul universitar 2017-2018;
Senatul respinge cererea domului prof. univ. dr. Mircea BÂRSILĂ cu privire la menţinerea calităţii de
titular în anul universitar 2017-2018, în cadrul Departamentului Limbă și Literatură, Istorie și Arte,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; decizia de pensionare pentru domnul prof. univ. dr.
Mircea BÂRSILĂ va produce efecte începând cu data de 19.10.2017;
Senatul respinge cererea doamnei conf. univ. dr. Tanţa DIACONESCU, cu privire la menţinerea
calităţii de titular în anul universitar 2017-2018, în cadrul Departamentului Limbă și Literatură, Istorie
și Arte, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; decizia de pensionare pentru domnul doamnei
conf. univ. dr. Tanţa DIACONESCU va produce efecte începând cu data de 25.10.2017;
Senatul aprobă taxele de cazare pentru căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017-2018, după
cum urmează:
1. Taxe standard (lei/lună)
Nr Categorie beneficiar
Chirie loc/lună
Contravaloare
TOTAL
crt
utilități/loc/lună*
1
Student cu subvenție
50
60
110
2
Student pe loc cu taxă
100
60
160

3
4

Student cu părinte cadru didactic
Student bursier al statului român

0
0

60
60

60
60

2. Taxe cazare pentru cadre didactice

a) Cazare permanentă în cameră cu mai multe locuri – cadre
didactice tinere (sub 30 ani)
b) Cazare cu rezervare permanentă – cadre didactice navetiste
c) Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre didactice navetiste
d) Cazare cadre didactice din sistem, din afara universității

160 lei / lună / persoană
250 lei / lună / persoană
35 lei / zi / persoană
45 lei / zi / persoană

3. Taxe de rezervare

a) Taxă de rezervare loc în cămin pentru anul universitar 2017-2018
(se scade din taxa de cazare a lunii octombrie)
b) Taxă de rezervare loc în cameră / magazie, pe perioada vacanței,
pentru ocuparea cu bagaje

60 lei
10 lei / lună / persoană

4. Taxe diverse de cazare
a) Cazare candidați concurs admitere
b) Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere
c) Cazare perioada de practică
d) Cazare studenți străini – cont propriu valutar
e) Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara universității
f) Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară
g) Cazare cameră protocol cu două locuri

40 lei / zi / persoană / loc cazare
30 lei / zi / persoană / loc cazare
Cazare standard conf.
elementelor de la pct. 1
250 lei / lună / persoană / loc
cazare
30 lei / zi / persoană / loc cazare
180 lei / lună / persoană / loc
cazare
660 lei / lună / cameră

* Energia electrică se achită separat, fiind contorizată la nivelul fiecărei camere.
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Senatul aprobă cererea doamnei Manuela CIUCUREL, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Ştiinţele comunicării şi Asistenţă socială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale
şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la „Universitatea
Politehnica” Bucureşti, în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea doamnei Geanina CUCU-CIUHAN, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Ştiinţele comunicării şi Asistenţă socială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale
şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea
Bucureşti, în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea doamnei Sofia Loredana TUDOR, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”,
Câmpulung, în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea domnului Claudiu Eduard IONESCU, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului
de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”,
Câmpulung, în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea doamnei Ileana GURLUI, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale
Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de
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activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Liceul Pedagogic „Mihai Scarlat”, Alexandria, în anul
universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea domnului Gheorghe NEACŞU, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Teologie Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice
în regim de plata cu ora, la Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba Iulia, în anul universitar 20172018;
Senatul aprobă cererea domnului Victor BADEA, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la
Universitatea Bucureşti, în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea domnului Dorobăţ Măgdălin-Leonard, asistent universitar dr. în cadrul
Departamentului de Ştiinţe ale Naturii, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, angajat pe
perioadă determinată până la 30 septembrie 2017, cu privire la prelungirea contractului de muncă pe
perioadă determinată în anul universitar 2017-2018;
Senatul aprobă cererea doamnei Oproescu Ana, asistent universitar dr. în cadrul DPPD, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, angajată pe perioadă determinată până la 30
septembrie 2017, cu privire la prelungirea contractului de muncă, pe perioadă determinată în anul
universitar 2017-2018;
Senatul respinge cererea doamnei Grigore Gabriela, asistent universitar drd. în cadrul Departamentului
de Psihologie, Ştiinţele comunicării şi Asistenţă socială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie, angajată pe perioadă determinată până la 30 septembrie 2017, cu privire la
prelungirea contractului de muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2017-2018, aflându-se
sub incidenta art. 301, alin. 2, din Legea educaţiei nr. 1/2011;
Senatul respinge cererea domnului Gheorghe Vasile, asistent universitar drd. în cadrul Departamentului
Fabricaţie şi Management Industrial, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, angajat pe perioadă
determinată până la 30 septembrie 2017, cu privire la prelungirea contractului de muncă, pe perioadă
determinată în anul universitar 2017-2018, aflându-se sub incidenta art. 301, alin. 2, din Legea educaţiei
nr. 1/2011;
Senatul aprobă cererea doamnei Lemnaru Ana Cristina, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie, angajată pe perioadă determinată până la 30 septembrie 2017, cu privire la prelungirea
contractului de muncă, pe perioadă determinată pentru perioada 27.09.2017-18.11.2017;
Senatul respinge cererea domnului Toma Alexandru Dan, asistent universitar drd. în cadrul
Departamentului de Ingineria mediului şi Ştiinţe inginereşti aplicate, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică, angajat pe perioadă determinată până la 30 septembrie 2017, cu privire la
prelungirea contractului de muncă, pe perioadă determinată în anul universitar 2017-2018, aflându-se
sub incidenta art. 301, alin. 2, din Legea educaţiei nr. 1/2011;
Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare cu privire la evaluarea
periodică (5 ani) de către ARACIS a programului de studii de licenţă Electromecanică, în anul
universitar 2017-2018, devansând cu un an termenul;
Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea postului de Administrator financiar IIIS în
Administrator patrimoniu IIIS, din cadrul Biroului Achiziţii;
Senatul aprobă tariful pentru activităţile desfăşurate în cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, de
cadre didactice asociate în regim de plata cu ora, de la universităţi din Franţa, astfel: 1/6 ore normă
didactică săptămânală, respectiv 1/64 din salariul lunar de referinţă – salariul funcţiei de bază la nivel
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47.

de conferenţiar universitar, tranşă de vechime de peste 15-20 de ani, gradaţia 4 (corespunzând unui tarif
orar de 65,2 lei/oră şi o cheltuială salarială de cca. 80 lei);
Senatul hotărăşte neintroducerea Anexei 8b), în Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii 20172018;
Senatul hotărăşte amânarea discutării propunerii domnului conf. univ. dr. Adrian CLENCI, cu privire la
modificarea art. 9, care se referă la scoaterea la concurs, în anul universitar 2017-2018, a posturilor de
conferențiar cu abilitare de conducător de doctorat și activitate de îndrumare desfășurată în cadrul
Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă ca în anul universitar 2017-2018, promovarea din anul I în anul II, pentru studenţii de la
ciclurile de studii de master din cadrul Universităţii din Piteşti să se facă cu minimum 35 de puncte de
credit;
Senatul respinge solicitarea doamnei prof. univ. dr. Liliana MIHAILESCU, de modificare a pachetului
de discipline facultative din planul de învăţământ, pentru programul de master Performanţă în sport,
anul II, 2017-2018, în conformitate cu art. 286 din Legea educaţiei nr. 1/2011.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

Anexa 1
Situația acoperirii posturilor didactice din departament cu asociați, cadre didactice titulare în învățământul superior și cadre didactice
netitularizate în învăţământul superior
2017-2018
Nr.
crt

Facultatea

Departamentul

Cadre didactice titulare în învățământul
superior
Georgescu Luminiţa

Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie

Științe ale Naturii

Matematică-Informatică

1.
.

Științe, Educație Fizică și
Informatică

Ingineria mediului și Științe Inginerești aplicate

Educaţie Fizică şi Sport

Dorobăț Magdalin Leonard
Ipate Florentin
Bălănescu Tudor
Udrea Corneliu
Georgescu Constantin
Asadurian Eduard
Dinuță Niculae
Gâv Deac Ionuț
Valeca Monica
Iorgulescu Mariana
Săvulescu Corina
Cazacu Dumitru
Ioniță Silviu
Stoica Constantin
Stăncioiu Felicia
Vâjâială Graţiela
Pierre de Hillerin
Mihăilescu Nicolae
Denis Parissot
Clement Guilletin Corentin
Claudie Maniere

Cadre didactice netitularizate în
învăţământul superior
Dragnea Emilian
Copciag Gabriel
Păun Constantin
Stoiculescu Adrian
Grigorie Victor
Ștefan Costin
Pătraşcu Viorel
Oprea Adriana
Bucur Roberta
Toma Alexandru
Roth Csaba
Oprea Mihaela
Iorga Simăn Ion
Malinovschi Viorel
Anghel Sorin
Ceaușu Constantin
Preda Marin
Militaru Mădălina
Butac Mădălina
Tănăsescu Constantin
Sumedrea Dorin
Dubit Nicoleta
-

Nr.
crt

Facultatea

Departamentul

Autovehicule și Transporturi

Cadre didactice titulare în învățământul
superior
Crivac Ghiorghe
Tabacu Ion
Macarie Tiberiu
Racotă Radu
Șerban Florin
Enache Bogdan
-

2.

Mecanică și Tehnologie

Fabricație și Management Industrial

3.

Electronică, Comunicaţii şi
Calculatoare

Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică

Abrudeanu Mărioara
Dobrescu Ion
Lazăr Mircea
Popa Nicolae
Banu Ilarion
Vahlas Constantin
Grosse-Bauer Elisabeth
Duguet Thomas
Normand Bernard
Denape Jean
Mercier Sebastien
Martiny Marion
Bădulescu Claudiu
Sauer Nathalie
Schutz Jeremie
Dellagi Sofiene
Tofan Adina
Vasile Gheorghe
Onescu Constantin
Tudor Mădălin
Jurian Mariana
Voicu Nicolae
Oprea Stefan
Marinescu Cicerone
Enache Bogdan
-

Cadre didactice netitularizate în
învăţământul superior
Sălan Viorel
Bîzîiac Adrian
Liță Daniel
Neacșu Cătălin
Popa Claudia
Ghiold Ion
Oprea Alisa Filoftea
Boroiu Andrei Alexandru
Costea Aurel
Popescu Marian
Popa Claudia
Brebeanu Sorin
Ivan Cosmin
Ursu Doru
Catana Romeo
Oprea Alisa
Nae Cornel
ZevedeiDalina
Moraru Carmen Maria
Hoarca Cristian
Arva Mihai

Nr.
crt

Facultatea

Departamentul
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Management şi Administrarea Afacerilor

4.

Știinţe Economice şi Drept
Drept și Administrație publică
Centrul IFR
Științe ale Educației

Psihologie, Știinţe ale comunicării și Asistență
socială

5.

Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie

DPPD

Limbi Străine Aplicate
Teologie

6.

Teologie, Litere, Istorie şi Arte
Limbă și Literatură, Istorie şi Arte

Cadre didactice titulare în învățământul
superior
Drăghici Constantin
Popescu Marian
Drăghici Constantin
Neculae Cornel
Ionică Marin
Gurlui Petrică
Berezovski Robert
Constantinescu Maria
Șimon Adrian
Ciucurel Constantin
Georgescu Luminița
Dumitru Cristina
Petruta Gabriela
Banica Lavinia
Neacsu Mihaela
Voiculescu Liliana
Soare Emanuel
Danescu Elena
Ezechil Liliana
Mihailescu Liviu
Niculescu Ionela
Deaconu Laurentiu
Duminica Delia
Paun Viorel
Stroe Gheorghita
Badulescu Sanda-Marina
Baidan Paul
Bănică Gheorghe
Beldean Nicolae
Beldiman Corneliu

Cadre didactice netitularizate în
învăţământul superior
Brânzea Mihaela
Girleanu Ion
Irimia Victoria
Guiţă-Alexandru Iuliana
Văsîi Andra
Darida Ioan
Apostol Constantin
Obrocea Dan
Ichim Cristian
Apostol Elena
Bisericanu Mihai
Cernătescu Mihai
Cioaba Bogdan
Cociş Sorin

Nr.
crt

Facultatea

Departamentul

Cadre didactice titulare în învățământul
superior
Buga Aurel
Bulgaru Ionut
Cenean Stefania
Kaiter Olga
Lita Ioan
Miloiu Silviu
Otu Petre
Găitănaru Ștefan
Parlac Sebastian
Pistol Petru
Constantinescu Cătălina
Dumitraşcu Ilie
Soare Emanuel
Stanciu Carmen
Titieni Adrian
Vasile Vasile
Velcescu Leonard
Zarnescu Crina

Cadre didactice netitularizate în
învăţământul superior
Dumitrescu Eugen
Ivan Marina
Măndescu Dragoş
Modrescu Cristian
Novac Andreea
Păduraru Marius
Popescu Florian Matei
SălcianU Reveca
Spânu Diana
Tamas Monica
Toma Marin
-

