
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 30.01.2023

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 35 de membri (30 de cadre didactice şi 5 studenţi), din

totalul de 50 de membri (38 de cadre didactice şi 12 studenţi).

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

1. Aprobarea Planului de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2023;
2. Aprobarea Planului de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din

Pitești pentru anul 2023;
3. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești,

pentru anul 2022;
4. Aprobarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și

Tehnologie, sesiunea februarie 2023;
5. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post de secretar I S în postul de secretar III S

în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie;
6. Aprobarea referatului cu privire la transformarea unui post de informatician debutant în postul de

informatician II S în cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare;
7. Aprobarea cererii de susținere a examenului de finalizare studii de licență a doamnei Duță Bianca

Elena, absolventă al Facultății de Științe Economice și Drept, din cadrul Universității din Pitești,
promoția 2021, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Universității „Spiru
Haret”, în sesiunea februarie 2023, în baza avizului Secretarului şef al Universităţii din Piteşti;

8. Aprobarea actualizării tarifului de plata cu ora la nivelul postului de asistent cu vechime
minimă, în conformitate cu prevederile OUG 168/2022;

9. Diverse.

1. Senatul aprobă Planul de audit intern al Comisiei de evaluare și asigurare a calității CEAC-U, 2023;
2. Senatul aprobă Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Universității din

Pitești pentru anul 2023;
3. Senatul aprobă raportul de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești, pentru

anul 2022;
4. Senatul aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică și

Tehnologie, sesiunea februarie 2023, după cum urmează:
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Studii universitare de master în limba franceză
Programul
de studii Președinte Secretar Membri Perioada
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Master, 1,5
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Conf.  dr. chim.
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DICU

S.l. dr. ing.

Gina Mihaela
SICOE

Prof. dr. habil.  Adriana Gabriela SCHIOPU
Conf.  dr. fiz. Catalin Marian DUCU
Conf. dr. ing. Mihai OPROESCU
Prof. dr. habil.  Adriana Gabriela SCHIOPU-
membru supleant  presedinte
CS III dr. Denis NEGREA - membru supleant

5. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de secretar I S în postul de secretar III S în
cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie;

6. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de informatician debutant în postul de
informatician II S în cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare;

7. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea unui post de referent de specialitate III S în referent
de specialitate II S, în cadrul Compartimentului G.D.P.R.;

8. Senatul aprobă cererea de susținere a examenului de finalizare studii de licență a do amnei Duță Bianca
Elena, absolventă a Facultății de Științe Economice și Drept, din cadrul Universității din Pitești, promoția
2021, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Universității „Spiru Haret”, în
sesiunea februarie 2023, în baza avizului Secretarului şef al Universităţii din Piteşti;

9. Senatul aprobă revizia Regulamentului de întocmire a statului de funcții pentru anul universitar
2022-2023;

10. Senatul aprobă actualizarea tarifului de plata cu ora la nivelul postului de asistent cu vechime
minimă, în conformitate cu prevederile OUG 168/2022;

11. Senatul aprobă revocarea hotărârilor Senatului nr. 246 din 19.12.2022 și nr. 248 din 19.12.2022, cu
privire la închiderea funcţionării programului de studii universitare de licență Artele spectacolului -
Actorie și a programului de studii universitare de de master Educație muzicală contemporană, din
cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte și menținerea funcţionării acestora, ca urmare a
faptului că programul de studii universitare de licență Artele spectacolului - Actorie a obținut adeverința
ANC și programul de studii universitare de master Educație muzicală contemporană a fost selectat de
către ARACIS alături de alte programe în cadrul evaluării instituționale, la propunerea Consiliului de
Administrație;

12. Senatul aprobă referatul Departamentului de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, din
cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale
apărute în statul de funcții, pentru anul universitar 2022-2023 la disciplina Tehnologii nepoluante IM
IV, postul lect. 27, și la disciplina Marketing Horti III, postul lect. 32, orele au fost trecute eronat în
sem. II, dar au fost efectuate conform planului de învățământ în sem. I.

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

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


