
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 27.11.2017

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (32 de cadre didactice şi 9 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. Prezentarea Raportului Rectorului privind îndeplinirea indicatorilor aferenţi perioadei

martie - octombrie 2017, asumaţi prin Contractul de Management;
2. Prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Directorul General Administrativ, ca parte

integranta a Raportului Rectorului privind îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin Contractul de
Management;

3. Aprobarea Planului operațional al Centrului de consiliere și orientare în carieră, pentru anul
universitar 2017-2018;

4. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Informatică, pentru anul universitar 2017-2018;

5. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Matematică, pentru anul universitar 2017-2018;

6. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, pentru anul universitar 2017-2018;

7. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, pentru anul universitar 2017-2018;

8. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, pentru anul universitar 2017-2018;

9. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria Autovehiculelor, pentru anul universitar 2017-2018;

10. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Mecanică, pentru anul universitar 2017-2018;

11. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, pentru anul universitar 2017-2018;

12. Aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru programul
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;

13. Diverse.

1. Senatul validează alegerea în Senat a studentei Stoica Ramona de la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare pe locul rămas vacant ca urmare a încetări i mandatului de senator al
domnului Ion Constantin Andrei, absolvent al acestei facultăți; studenta va ocupa un loc în Comisia nr.
4 a Senatului (Comisia pentru analiza resurselor universității);

2. Senatul validează alegerea în Senat a studentului Condurache Alexandru de la Facultatea de
Electronică, Comunicații și Calculatoare pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de
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senator al domnului Pătrașcu  Gabriel Marian, absolvent al acestei facultăți; studentul va ocupa un loc
în Comisia nr. 5 a Senatului (Comisia pentru Cartă, coduri și de acordare a titlurilor onorifice);

3. Senatul aprobă raportul de caz întocmit de Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti, referitor la
sesizarea nr. 12.682/17.10.2017 înaintată de dl. Zgorcea Ion. Ca urmare a procedurii de analiză și de
soluționare a sesizării, în baza dispozițiilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei
de Etică și Deontologie Universitară, comisia a hotărât: “afirmațiile domnului Ion Zgorcea din sesizare
nu sunt fondate sau adevărate și nu reiese că au fost încălcate normele etice ”;

4. Domnul conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEŞAN, Rectorul Universităţii din Piteşti prezintă Raportul
privind îndeplinirea indicatorilor aferenţi perioadei martie - octombrie 2017, asumaţi prin Contractul
de Management;

5. Senatul ia act de Raportul privind activitatea desfăşurată de Directorul General Administrativ, ca
parte integranta a Raportului Rectorului privind îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin Contractul de
Management;

6. La propunerea domnului conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Senatul aprobă elaborarea unui Plan de
audit de către Senat, cu privire la monitorizarea indicatorilor de performanță din Contractul de
management, care va fi prezentat în şedinţa viitoare de Senat;

7. Domnul Rector, conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEŞAN face o informare cu privire la vizita comisiei
ARACIS de evaluare instituţională, desfășurată în perioada 15-17 noiembrie 2017 la Universitatea din
Pitești și a comisiei ARACIP de evaluare a Colegiului Terțiar Nonuniversitar ;

8. Senatul aprobă Planul operațional al Centrului de consiliere și orientare în carieră, pentru anul
universitar 2017-2018;

9. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Informatică, pentru anul universitar 2017-2018;

10. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Matematică, pentru anul universitar 2017-2018;

11. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, pentru anul universitar 2017-2018;

12. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Filologie, pentru anul universitar 2017-2018;

13. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, pentru anul universitar 2017-2018;

14. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria Autovehiculelor, pentru anul universitar 2017-2018;

15. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Mecanică, pentru anul universitar 2017-2018;

16. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale
din cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, pentru anul universitar 2017-2018;

17. Senatul aprobă Procedura privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru programul
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;

18. Senatul aprobă alegerea doamnei lect. univ. dr. Adriana Nicoleta LAZĂR în funcția de președinte al
comisiei nr. 2 (Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității), începând cu data de 1 decembrie 2017,
pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului conf. univ. dr. Alin MAZĂRE din funcția de
președinte a comisiei;

19. Senatul aprobă propunerile cu privire la acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de
50% din taxa anuală de şcolarizare, urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din
Pitești, pentru anul universitar 2017-2018, în baza reglementărilor legale în vigoare – Legea nr.
1/2011, a Educaţiei naţionale, precum şi a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din



Universitatea din Pitești și a Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență
și masterat, pe baza procesului verbal al Comisiei de acordare a burselor, în ședința din data de
14.11.2017, după cum urmează:

Nr
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an

de studiu

Motivarea solicitării
acordării bursei speciale

din venituri proprii

Taxă de
studiu

Valoare
bursă alocată

1 ANDREI ADNANA
MARIA FMT/ML/1 Mama salariat

Contabilitate 2.900 1.450

2 STOIAN RUXANDRA
GEORGIANA FMT/CMPA/1 Mama salariat Bibliotecă 2.900 1.450

3 TUIU C.N. CĂTĂLIN
MIHAI FMT/TREAC/1 Mama salariat Bibliotecă 2.900 1.450

4 BARBU ELENA
MĂDĂLINA FSED/APIE/2 Orfan ambii părinți 2.900 1.450

5 BARNA LILIANA
VASILICA (PREDOIU) FSED/MCIG 1 Salariat Contabilitate 2.900 1.450

6 CHIVU GH. EMILIA FSED/CIG-IFR/3 Secretară FSEFI 2.650 1.325

7 ENE CODRUȚA
(MERCEA)

FSED/DREPT-
IFR/2

Soțul cadru didactic
FSEdSSP 2.650 1.325

8 GHERGHINARU N.
MARIAN FSED/AP/3 Soția secretar FSED 2.900 1.450

9 NEAMȚU GH. IULIANA
(PÎRNUȚĂ) FSED/MCIG/1 Salariat Contabilitate 2.900 1.450

10 RADU F. ROXANA
GEORGIANA (SORICĂ)

FSED/DREPT-
IFR/2

Handicap grav cu
însoțitor, venituri mici 2.650 1.325

11 ȘUȚAN CLAUDIU FSED/APIE/1 Cadru didactic FSEFI 2.900 1.450

12 ȚAICU E. ANCUȚA
ELENA FSED CIG/ 3 Tata salariat FSEdSSP 2.900 1.450

13 ANCA MARIA NICOLETA
(PETRESCU-IVAN) FSEdSSP/CE/1 Soțul cadru didactic

FSEdSSP 2.900 1.450

14 GHEORGHE MARIA
SIMONA (FILIP) FSEdSSP/AMS/2 Salariat Bibliotecă 2.900 1.450

15 MILITARU MARIA
MIHAELA (CHISTOL) FSEdSSP/PIPP/2 Soțul cadru didactic

FSEdSSP 2.900 1.450

16 RADU M. GEORGIANA
CAMELIA (FLEANCU) FSEdSSP/ME/1 Soțul cadru didactic

FSEFI 2.900 1.450

17 MINCĂ N.A. VLADIMIR
ANDREI FSEFI/INFO/1 Mama secretar Rectorat 2.900 1.450

18 RĂDULESCU VLAD FSEFI/INFO/2 Tata salariat Rectorat 2.900 1.450

19 FLOREA ILIE
ALEXANDRU FTLIA/E-G/3 Mama secretar FTLIA 2.900 1.450

20 OTEȘTEANU M.
ALEXANDRU GEORGE FTLIA/MRCE/2 Handicap permanent,

venituri reduse 2.900 1.450

21 POPESCU C.
CONSTANTIN DĂNUȚ FTLIA/ISTORIE/1 Orfan ambii părinți 2.900 1.450

TOTAL: 60.150 lei 30.075 lei

20. Senatul aprobă propunerile cu privire la acordarea de burse speciale din venituri proprii în cuantum de
25% din taxa anuală de şcolarizare, urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești,
pentru anul universitar 2017-2018, în baza reglementărilor legale în vigoare – Legea nr. 1/2011, a
Educaţiei naţionale, precum şi a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din
Pitești și a Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat, pe baza
procesului verbal al Comisiei de acordare a burselor, în ședința din data de 14.11.2017, după cum
urmează:



Nr
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an

de studiu

Motivarea solicitării
acordării bursei speciale

din venituri proprii

Taxă de
studiu

Valoare
bursă alocată

1
ENOUGA ELOUNDOU
JACQUES PATRIC
(Camerun)

FSEFI / EPM / 2 Venituri reduse, Media
7,66

2.430
EURO 600 EURO

TOTAL: 2.430
Euro 600 Euro

21. Senatul aprobă propunerile cu privire la acordarea unei reducerii de 50 lei / lună a chiriei / contravaloare
utilități, urmare a solicitărilor formulate de studenți căminiști ai Universității din Pitești, pentru anul
universitar 2017-2018, în baza reglementărilor legale în vigoare – Legea nr. 1/2011, a Educaţiei
naţionale, precum şi a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești și pe
baza procesului verbal al Comisiei de acordare a burselor,  în ședința din data de 14.11.2017, după cum
urmează:

Nr
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an

de studiu

Buget/
taxă

Motivarea solicitării
acordării bursei speciale din

venituri proprii

Suma alocată
pentru reducere
(50 lei x 9 luni)

1 GĂLBENUȘE
MARIANA FTLIA/TLE-F/2 B Plasament 450

2 ȚIȚIRIGĂ ȘTEFAN
IOAN FMT/CMPA/1 B Președinte Comitet Cămine 450

3 POPESCU DAN
CRISTIAN FECC/EM/3 T Membru Comitet Cămine 450

4 OVADIUC VICTOR
ALEXANDRU FECC/EM 3 B Vicepreședinte Comitet Cămine 450

5 BACIU DRAGOȘ
NICOLAE FMT/CMPA/1 T Membru Comitet Cămine 450

6 DĂNĂCICĂ IOAN
ROBERT FSEFI/MATE/2 B Membru Comitet Cămine 450

7 BROJBĂ ELENA
ROXANA FTLIA/ISTORIE/2 B Membru Comitet Cămine 450

8 VĂDUVA ANDREEA
MĂDĂLINA FSED CIG/2 B Membru Comitet Cămine 450

9 IORDACHE CĂTĂLIN
GEORGE ȘTEFAN FECC/EM/3 T Membru Comitet Cămine 450

10 VELICA ANDREEA
LAURA FSED/CIG/2 B Membru Comitet Cămine 450

11 MOTOCESCU ANDREI FMT/AR/4 B Membru Comitet Cămine 450
12 BREZEANU DIANA FSED/FB/2 T Membru Comitet Cămine 450

13 BERBEC NICOLETA
(R. Moldova) * FSED/MANAG/2 B Membru Comitet Cămine 450

TOTAL: 5.850 lei

Notă: *Pentru studenta Berbec Nicoleta (R. Moldova), Comisia a fost de acord cu reducerea
contravalorii utilităților lunare în valoare de 50 lei/lună x 9 luni.

22. Senatul aprobă menținerea calităţii de titular pentru domnul prof. univ. dr. Florian IVAN, în cadrul
Departamentului Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, până la sfârşitul
anului universitar 2017-2018;

23. Senatul aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Tănase Marinela, cu privire la desfăşurarea de activităţi
didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic,
Facultatea de Științe ale Educației, Științe sociale și Psihologie, în anul universitar 2017-2018;

24. Senatul aprobă constituirea catedrelor/comisiilor metodice în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar,
după cum urmează:
Catedra Limbă și comunicare – responsabil: Lect. univ. dr. Gisela CUMPENAȘU
Catedra Matematică și Științe ale naturii – responsabil: Lect. univ. dr. Raluca GEORGESCU



Catedra Tehnologii – responsabil: Șef lucrări dr. Monica TÂNȚU
Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare: Lect. univ. dr. Remus CÎRSTEA

25. Senatul aprobă constituirea comisiilor de lucru pe domenii specifice, în cadrul Colegiului Terțiar
Nonuniversitar , după cum urmează:
Comisia de curriculum: Conf. univ. dr. Mădălina MARIAN

Lect. univ. dr. Raluca GEORGESCU
Șef lucrări dr. Monica TÂNȚU

Comisia de elaborare a orarului și graficului de practică: Lect. univ. dr. Adrian ȚURCANU
Lect. univ. dr. Smaranda ȘIMONI
As. Univ. dr. Diana BRÎNZĂ

Comisia pentru perfecționare și formare continuă: Prof. univ. dr. Luigi POPESCU
Conf. univ. dr. ing. Mădălina MARIAN
Lect. univ. dr. Ionica DELIU

26. Senatul aprobă taxele de școlarizare pentru calificările profesionale din cadrul Colegiului Terțiar
Nonuniversitar, după cum urmează:
Asistent medical generalist – 30 locuri, durata 3 ani…………2500 lei/an
Asistent medical de farmacie – 30 locuri, durata 3 ani………....2500 lei/an
Analist programator – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Tehnician echipamente – 30 locuri, durata 1,5 ani.……….2000 lei/an
Agent comercial – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Asistent de gestiune – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Funcționar bancar – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Agent fiscal – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Agent de turism – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Asistent manager unități hoteliere – 30 locuri, durata 1,5 ani……….2000 lei/an
Cameraman – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
Asistent de gestiune în unități – 30 locuri, durata 2 ani………….2200 lei/an
de cazare și alimentație
Organizator de conferințe, – 30 locuri, durata 1,5 ani………….2000 lei/an
congrese, târguri și expoziții

27. Senatul aprobă înființarea, începând cu 01.01.2018 a Centrului de Transfer Tehnologic, ca structură
suport aflată în subordinea Prorectorului pentru cercetare științifică și informatizare; acest centru va
prelua o parte din obiectivele Incubatorului Tehnologic și de Afaceri, a cărei funcționare va înceta la
aceeași dată;

28. Senatul aprobă revizia organigramei Universității din Pitești, ca urmare a trecerii Centrului de Transfer
Tehnologic în subordinea Prorectorului pentru cercetare științifică și informatizare;

29. Senatul aprobă tariful pentru activităţile desfăşurate în cadrul Departamentului de Educație Fizică și
Sport, Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, în anul universitar 2017-2018, 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 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);

30. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă, pentru
personalul didactic, în anul 2018;

31. Senatul aprobă nota de fundamentare cu privire la înființarea a 10 posturi îngrijitor, în cadrul Serviciului
Administrativ, pentru spațiul de învățământ Corp B – central (Târgu din Vale) și scoaterea cestora la
concurs;



32. Senatul aprobă reluarea concursului pentru ocuparea a 6 posturi vacante de îngrijitor, în cadrul
Serviciului Administrativ, după cum urmează:
 2 posturi îngrijitor Corp A+D,
 1 post îngrijitor Corp C,
 1 post îngrijitor Corp S,
 1 post îngrijitor Cămine studențești,
 1 post Corp B;

33. Senatul aprobă nota de fundamentare cu privire la înființarea și ocuparea prin detașare a unui post
Administrator Patrimoniu IS, în cadrul Serviciului Administrativ, pentru spațiul de învățământ Cor p B –
central (Târgu din Vale) și scoaterea acestui post la concurs;

34. Senatul aprobă nota de fundamentare cu privire la înființarea a 6 posturi de muncitor calificat I, în cadrul
Serviciului Administrativ, pentru spațiul de învățământ Corp B – central (Târgu din Vale) și scoaterea
acestora la concurs;

35. Senatul aprobă reluarea concursului pentru ocuparea a 5 posturi vacante de muncitor calificat I, în cadrul
Serviciului Administrativ, după cum urmează:
 2 posturi de muncitor calificat I - electrician întreținere și reparații instalații electrice Corp B +

Cămine studențești,
 1 post de muncitor calificat I - instalator tehnico-sanitar,
 2 posturi de muncitor calificat I – paznic.

36. Senatul aprobă referatul Departamentului Performanță în Sport, cu privire la corectarea unei erori
materiale depistată în planurile de învățământ de la programul de studii de licență Sport și performanță
motrică, 2016-2019, astfel: trecerea disciplinei Stagiul de practică în structuri ale sportului din anul II,
sem. II, în anul III, sem. II, cu punctele de credit aferente.

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

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


