
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 30.10.2017

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (36 de cadre didactice şi 7 studenţi),
din totalul de 54 de membri (40 de cadre didactice şi 14 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea listei posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-

2018;
2. Aprobarea statelor de funcții pentru programele de studii universitare de doctorat în anul universitar

2017-2018;
3. Aprobarea Planului operațional al Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă 2017-2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universitare de licență ale

Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2017 -2018;
5. Aprobarea Procedurii privind monitorizarea și evaluarea sistemului tutorial și de comunicație

bidirecțională (IFR);
6. Diverse.

1. Senatul acordă distincția de Membru de onoare al Senatului doamnei conf. univ. dr. ing. Doina
IACOMI, pentru contribuţii esenţiale la dezvoltarea învăţământului universitar argeșean;

2. Domnul conf. univ. dr. Alin MAZĂRE a fost ales Președinte al Comisiei nr. 2 a Senatului (Comisia
pentru asigurarea și evaluarea calităţii) , ca urmare a pensionării doamnei conf. univ. dr. ing. Doina
IACOMI;

3. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului lect. univ. dr. Gheorghiță STROE, de la
Departamentul Arte, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, pe locul rămas vacant în urma
pensionării domnului prof. univ. dr. Paul BAIDAN; domnul Gheorghiță STROE va ocupa un loc în
Comisia nr. 5 a Senatului (Comisia pentru Cartă, coduri și de acordare a titlurilor onorifice);

4. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a studentei Păuna Liana Mihaela de la Facultatea de
Științe ale Educației, Științe sociale și Psihologie pe locul rămas vacant în urma procedurii de demitere
a studentei Preda Ana Mirela care a lipsit nemotivat de la cel puţin trei şedinţe ale Senatului (calitatea
de senator încetează, conform art. 30, alin. 5, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Senatului Universităţii din Piteşti); studenta va ocupa un loc în Comisia nr. 2 a Senatului (Comisia
pentru asigurarea și evaluarea calităţii);

5. Senatul aprobă lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2017-
2018, după cum urmează:
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Facultatea de Mecanică și Tehnologie,
Departamentul de Fabricație și Management Industrial

N
Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
Săpt. Disciplinele postului

1.
20 Șef lucrări 12

Desen tehnic; Infografica.

2.
21 Șef lucrări 12,25

Tehnologii de prelucrare mecanică 1; Tehnologii de prelucrare mecanică
2; Gestiunea producției și a stocurilor.

Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
1. Departamentul Științe ale Naturii

N
Nr.
crt.

Poziţia Funcţia Nr. ore/
Săpt. Disciplinele postului

1 24 Lector
universitar 10,56 Geologie generală; Paleobiologie; Geologie și hidrogeologie;

Geografia Mediului; Atmosfera si calitatea aerului.

2. Departamentul Matematică - Informatică

Nr. crt. Poziția Funcția Nr. ore/săpt Disciplinele postului

1 23 Lector
universitar 10 Teoria grafurilor; Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala;

Metode numerice.

3. Departamentul de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie

Nr. crt. Poziția Funcția Nr. ore/săpt Disciplinele postului

1 22 Şef lucrări 10 Urologie; Nursing special 1; Nursing special 3.

6. Senatul aprobă statele de funcții pentru programele de studii universitare de doctorat în anul universitar
2017-2018;

7. Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Daniel BREAZ, conducător de doctorat în cadrul Școlii
doctorale Matematică din cadrul IOSUD, cu privire la ieșirea din această școa lă doctorală, ca urmare a
afilierii la Școala doctorală din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, din motivul de
apropiere de domiciliu;

8. Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Ion CHIȚESCU, conducător de doctorat în cadrul
Școlii doctorale Matematică din cadrul IOSUD, cu privire la ieșirea din această școală doctorală, ca
urmare a afilierii la Școala doctorală de Științe Aplicate din cadrul Universității “Politehnica”
București, din motivul de apropiere de domiciliu;

9. Senatul aprobă Planul operațional al Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă 2017 -2018;
10. Senatul aprobă Procedura privind monitorizarea și evaluarea sistemului tutorial și de comunicație

bidirecțională (IFR);
11. Senatul aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universitare de licență ale

Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă (IFR), pentru anul universitar 2017 -2018;
12. Domnul Rector conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN face o informare cu privire la auditul desfășurat

la nivelul secretariatelor din cadrul Universității din Pitești, și la mă surile corective care se impun;
13. Senatul aprobă referatul cu privire la repartizarea locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă

și rămase neocupate pentru programele universitare de licență, master și doctorat, în anul universitar
2017-2018;



14. Senatul aprobă referatul cu privire la repartizarea locurilor bugetate alocate Facultății de Științe,
Educație fizică și Informatică și rămase neocupate pentru programele universitare de licență, master, în
anul universitar 2017-2018;

15. Senatul aprobă modificarea taxelor pentru prelungirea perioadei studiilor de doctorat, pentru anul
universitar 2017-2018, astfel: 4800 lei/an la școala doctorală Știința sportului și educației fizice și 4000
lei/an pentru celelalte școli doctorale, respectiv 80% din taxa anuală;

16. Senatul aprobă cererile cu privire la prelungirea studiilor de doctorat, în baza H.G. nr. 681/ 2011, pentru
anul universitar 2017-2018, următorilor studenți doctoranzi:

Nr. crt. Numele și prenumele Școala Doctorală
1. Jelezneîi Ecaterina

Știința Sportului și Educației Fizice

2. Bughiu Adrian Dumitru
3. Luca E. Radu Florin
4. Bunea T. Adrian Constantin
5. Rusu G. Sorin Marian
6. Pană Bogdan Andrei
7. De Hillerin Ioana Dominique
8. Adam M. Andreea Maria
9. Gheară Gh. Constantin
10. Munteanu T. Silviu Paul
11. Miholca I. Bogdan Vasile
12. Stoica C. Dumitru Mimi
13. Bălan C. Gheorghe Cristian
14. Cucu Cristian George Interdisciplinară

17. Senatul aprobă afilierea domnului conf. univ. dr. Adrian CLENCI la Școala doctorală Ingineria
Autovehiculelor din cadrul Universității din Pitești;

18. Senatul aprobă afilierea domnului prof. univ. dr. Ioan LIȚĂ la Școala doctorală Interdisciplinară din
cadrul Universității din Pitești;

19. Senatul aprobă cererea doamnei psiholog drd. Andra Petruța Văsîi, angajată la Centrul de Consiliere și
Orientare în Carieră din cadrul Universităţii din Piteşti, cu privire la  desfășurarea de activități didactice
în regim de plata cu ora la Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială, din
cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, în anul universitar 2017-2018;

20. Senatul aprobă cererea domnișoarei Brînzea Victoria Mihaela, angajată la Centrul pentru
Managementul Calității și Programe Universitare din cadrul Universităţii din Piteşti, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Departamentul de Management şi
Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe Economice și Drept , în afara programului de bază, în
anul universitar 2017-2018;

21. Senatul aprobă înființarea unui post de laborant la Departamentul de Asistență medicală și kinetoterapie
din cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și Informatică și scoaterea acestui post la concurs ;

22. Senatul aprobă cererea domnului Victor IORGA SIMĂN, titularul postului de cercetător științific în
cadrul Departamentului de Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, cu
privire la modificarea locului de muncă,  la Centrul Regional de Cercetare – Dezvoltare pentru
materiale, procese și produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D - Auto), în baza
Procedurii privind mobilitatea internă, dintr-un departament în altul, a personalului didactic și de
cercetare din cadrul UPIT;



23. Senatul aprobă scoaterea la concurs  a trei posturi din statul de funcții al Centrului Regional de
Cercetare – Dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovative destinate industriei de automobile
(CRC&D - Auto), pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Nr.
crt.

Poziția
din stat

Denumire post
Funcția de
încadrare

Disciplinele postului
Concurs

Sem. I Sem. II

1 5
Cercetător în fizica

tehnologică
CS III

Caracterizarea materialelor prin microscopie
electronică
Spectroscopie de fluorescență a radiațiilor X

x

2 6
Cercetător în

autovehicule rutiere
CS III

Simulare numerică pentru motoarele cu ardere
internă
Măsurarea emisiilor poluante la automobile, în
timp real, pe calea de rulare

x

3 7
Asistent de

cercetare în fizica
tehnologică

ACS Fizica corpului solid x

24. Senatul aprobă transformarea postului de laborant I AS, din cadrul Departamentului de Electronică,
Calculatoare și Inginerie Electrică, în laborant debutant S și scoaterea acestui post la concurs;

25. Senatul validează rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Cercetător științific III, din statul de
funcții al Centrului Regional de Cercetare – Dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovative
destinate industriei de automobile (CRC&D - Auto); candidatul declarat admis pe postul mai sus
menționat este dr. ing. fiz. Moga Sorin - Georgian;

26. Senatul aprobă referatul cu privire la certificarea internă a Centrului de Cercetare Istorică, Arheologică
și de Patrimoniu “Gheorghe I. Brătianu”;

27. Senatul aprobă cererea domnului Ionescu Armand Mihai, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Științe,
Educație fizică și Informatică, cu privire la acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.11.2017-
31.10.2018, ca urmare a faptului ca domnul este angajat în această perioadă la European Research
Council - Executive Agency, Bruxelles.

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

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


