
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 09.02.2023

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 36 de membri (31 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 rezultatelor concursului de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la
concurs în sem. I al anului universitar 2022-2023;

2. Aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Pitești;

3. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar ;
4. Aprobarea Regulamentului intern al Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
5. 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
spectacolului – Actorie, promoția 2020-2023, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în cadrul
Facultății de Arte;

6. 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 2020-2023, la Universitatea din Oradea, în cadrul Facultății de
Științe Socio - Umane;

7. Aprobarea referatului cu privire la transformarea postului de tehnician I M în inginer I S, în cadrul
Facultății de Mecanică și Tehnologie.

1. Senatul aprobă rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la
concurs în sem. I al anului universitar 2022-2023, (Anexa 1);

2. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2023-2024 la Universitatea din Pitești;

3. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
4. Senatul aprobă Regulamentul intern al Colegiului Terțiar Nonuniversitar;
5. 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 2020-2023, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în cadrul
Facultății de Arte;

6. 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 2020-2023, la Universitatea din Oradea, în cadrul Facultății de Științe
Socio - Umane;
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7. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea postului de tehnician I M în inginer I S, în cadrul
Facultății de Mecanică și Tehnologie.

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

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



Anexa 1

Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la
concurs în sem. I al anului universitar 2022-2023

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr.

ore/săpt Disciplinele postului
Candidatul admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1. 14 Conferențiar
universitar 11

Amenajări baze sportive

Mihai Ilie

Tehnici de monitorizare a performanței
sportive
Învățare motrică și controlul mișcării în
educație fizică
Conducere și gestionarea de proiecte
Tehnici și instrumente pentru analiza
comportamentului motric
Bazele generale ale atletismului

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul Autovehicule și Transporturi

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr.

ore/săpt Disciplinele postului

Candidatul admis în
urma concursului de
ocupare a posturilor

didactice și de cercetare
vacante

1. 12 Conferențiar
universitar 11

Trafic rutier și siguranța circulației
rutiere Boroiu Andrei -

AlexandruTrafic rutier și securitate rutieră
Teoria traficului rutier
Reglementări și legislație în transporturi
Infrastructură rutieră

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr.

ore/săpt Disciplinele postului
Candidatul admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1.
3 Profesor

universitar 10

Îngrijiri calificate în specialități
chirurgicale (neurochirurgie, chirurgie și
ortopedie pediatrică, chirurgie vasculară,
urologie)

Țânțu Marilena - Monica

Îngrijiri calificate în puericultură și
pediatrie
Îngrijirea mamei și nou-născutului

2.
13 Conferențiar

universitar 11

Îngrijiri calificate ale bolnavului critic
(ATI și urgențe medicale) Stocheci Cristina - Mariana
Îngrijiri calificate în medicina de familie
Îngrijiri calificate în oncologie

3.
23 Șef lucrări 12

Îngrijiri calificate în ortopedie
Copciag GabrielAspecte juridice ale profesiei. Legislație

socială și sanitară
Epidemiologie



Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr.

ore/săpt Disciplinele postului
Candidatul admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1. 5 Profesor
universitar 11 Algoritmi paraleli și distribuiți Anghelescu Petre

Criptografie și securitate informațională

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr.

ore/săpt Disciplinele postului
Candidatul admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1. 44 Lector
universitar 12 Ansamblu coral Guțanu Stela

Dirijat cor

Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare
Destinate Industriei de Automobile (CRC&D-AUTO)

Nr.
crt. Poziția Funcția Nr.

ore/săpt Disciplinele postului
Candidatul admis în urma
concursului de ocupare a
posturilor didactice și de

cercetare vacante

1. 8 Cercetător
științific II 40

Subprogramul 1.1. - Tehnologii de
obținere a materialelor avansate;
Subprogramul 1.2. - Metode și tehnici
avansate de caracterizare și testare a
materialelor;
Subprogramul 1.3. - Materiale și sisteme
pentru energie;
Subprogramul 2.2. - Dezvoltarea de
produse bazate pe metaboliți secundari
obținuți din procesarea avansată a
plantelor;
Subprogramul 4.1. - Fabricație.

Negrea Aurelian - Denis

2. 23 Cercetător
științific 40

Subprogramul 1.1. - Tehnologii de
obținere a materialelor avansate;
Subprogramul 1.2. - Metode și tehnici
avansate de caracterizare și testare a
materialelor;
Subprogramul 1.3. - Materiale și sisteme
pentru energie.

Modan Ecaterina -
Magdalena


