
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 9.02.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 41 de membri (32 de cadre didactice şi 9 studenţi),
din totalul de 53 de membri (40 de cadre didactice şi 13 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea Planului operațional al Universității din Pitești 2018;
2. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
3. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, în

semestrul I, anul universitar 2017-2018, la Universitatea din Piteşti;
4. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru

anul universitar 2018/2019 la Universitatea din Piteşti;
5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru

programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar
2018-2019;

6. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din
Pitești în anul universitar 2018-2019;

7. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti;

8. Informare cu privire la stadiul reviziei Metodologiei privind evaluarea periodică a activității
cadrelor didactice;

9. Aprobarea reviziei Procedurii de sistem controlul documentelor;
10. Aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor de

învățământ, cămine și cantine din cadrul Universității din Pitești;
11. Aprobarea raportului de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Programe

Universitare (CMCPU);
12. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a  Universităţii din Piteşti,

pentru perioada 2017;
13. Aprobarea Regulamentului privind activitatea studenților internaționali în Universitatea din

Pitești;
14. Diverse.

1. Domnul Rector, conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN face o informare cu privire la reuniunea
Consiliului Național al Rectorilor care s-a desfășurat în Centrul Universitar Brașov, în perioada 2-3
februarie 2018;

2. Senatul validează alegerea ca membrii în Senatul Universității din Pitești, a studenților Iunker Paul
Daniel și Nicolae Valentina, de la Facultatea de Științe Economice și Drept, pe locurile rămase vacante în
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urma procedurii de demitere a studenților Bănică Emilia Maria și Stănoiu Alexandra care au acumulat 3
absențe nemotivate de la şedinţele Senatului ; noii studenți aleși vor ocupa un loc în Comisia nr. 1 a
Senatului (Comisia pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare);

3. Senatul aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2018-2019 la Universitatea din Piteşti;

4. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2018-2019;

5. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Universității din Pitești
în anul universitar 2018-2019;

6. Senatul aprobă raportul de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universităţii din Piteşti,
pentru anul 2017;

7. Senatul aprobă Planul operațional al Universității din Pitești 2018;
8. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
9. Senatul aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, în

semestrul I, anul universitar 2017-2018, la Universitatea din Piteşti, (Anexa 1);
10. Senatul aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul

universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti;
11. Senatul aprobă raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Programe

Universitare (CMCPU);
12. Senatul aprobă revizia Procedurii de sistem controlul documentelor;
13. Doamna conf. univ. dr. Monica POPESCU, președintele comisiei de revizie și finalizare a

Metodologiei privind evaluarea periodică a activității cadrelor didactice face o informare cu privire la
stadiul reviziei; termenul de finalizare și aprobare a metodologiei în Senat a fost stabilit pentru data de
26 martie 2018;

14. Senatul aprobă Procedura operațională privind efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor de
învățământ, cămine și cantine din cadrul Universității din Pitești;

15. Senatul aprobă Regulamentul privind activitatea studenților internaționali în Universitatea din Pitești;
16. Senatul aprobă referatul cu privire la lista domeniilor și a programelor de studii universitare de master

propuse spre a fi transmise către ARACIS, în vederea inițierii procesului de evaluare externă, (Anexa 2);
de asemenea Senatul aprobă validarea calificărilor și introducerea în Registrul Național al Calificărilor
din Învățământul Superior (RNCIS) a programelor de studii de master menționate în anexă ;

17. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii
incluse în procesul de evaluare instituțională în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul
Superior (RNCIS), în conformitate cu H.G. 577/2017, (Anexa 3);

18. Senatul aprobă cererea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, cu privire la
devansarea perioadei de susținere a examenului de licență, pentru anul universitar 2017-2018 pentru
programul de studiu Pedagogia învățământului primar și preșcolar și programul Psihologie, începând cu
data de 05.07.2018, pentru a oferi posibilitatea absolvenților de a participa la examenul de titularizare în
învățământ, ca urmare a faptului ca MEN a devansat calendarul ;

19. Senatul aprobă cererea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la prelungirea perioadei de
susținere a examenului de licență și master, pentru anul universitar 2017-2018, până la data de
10.07.2018, pentru a oferi posibilitatea absolvenților de a participa la examenul de titularizare în
învățământ, ca urmare a faptului ca MEN a devansat calendarul;

20. Senatul aprobă cererea Facultăţii de Ştiinţe, Educație fizică și Informatică cu privire la prelungirea
perioadei de susținere a examenului de licență și master, pentru anul universitar 2017-2018, pentru
următoarele programe de studiu: Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Performanță în
sport, Activități motrice curriculare și extracurriculare, Sport, turism și activități de timp liber,
Organizare și conducere în sport, Biologie, Ecologie și protecția mediului, Chim ie, Biologie medicală,
Monitorizarea și protecția mediului, până la data de 10. 07.2018, pentru a oferi posibilitatea absolvenților



de a participa la examenul de titularizare în învățământ, ca urmare a faptului ca MEN a devansat
calendarul;

21. Senatul aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Mădălina BRUTU, directorul Centrului  IFR, cu
privire la prelungirea activităților didactice aferente semestrului al doilea, pentru studenții IFR până
duminica 03.06.2018, inclusiv, pentru a oferi posibilitatea programării evaluărilor finale;

22. Solicitarea Departamentului Matematică - Informatică, din cadrul Facultății de Științe, Educație fizică
și Informatică, cu privire la scoaterea din oferta educațională pentru anul universitar 2018-2019 a
programului de studii de licență Informatică, filiala Rm. Vâlcea, se retrage de pe ordinea de zi;

23. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație, cu privire la majorarea cu 20% a tarifului orar
pentru remunerarea activităților desfășurate în regim de plata cu ora, pentru personalul didactic,
începând cu data de 01.03.2018, conform Legii nr. 153/2017; măsura se va aplica și cadrelor didactice
universitare asociate străine, care desfășoară activități didactice la Universitatea din Pitești;

24. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la reactualizarea salariilor diferențiate
pentru personalul didactic cu atribuții de coordonare în structurile academice, altele decât cele
reglementate de Legea educației naționale nr. 1/2011; reactualizarea sumelor acordate are în vedere
majorările succesive ale salariilor conform Legii nr. 153/2017, respectiv 25%, cu data de 01.01.2018 și
20% cu 01.03.2018, (Anexa 4);

25. Senatul aprobă ca doamna conf. univ. dr. Magdalena STAN, directorul Centrului pentru consiliere și
orientare în carieră, să beneficieze de un salariu diferențiat, în calitate de personal didactic cu atribuții
de coordonare în structurile academice, altele decât cele reglementate de lege, în cuantum de 826 lei,
începând cu 01.03.2018;

26. Senatul aprobă cererea doamnei Isac Valentina, cercetător științific grd. I, cu funcția de bază la
Institutul de cercetare dezvoltare pentru pomicultură,  de a desfășura activități didactice în regim de
plata cu ora în semestrul II, anul universitar 2017-2018, la Departamentul Ingineria Mediului și Științe
Inginerești Aplicate;

27. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe, Educație fizică și Informatică, cu privire la acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, de la Universitatea de
Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București;

28. Doamna prof. univ. dr. Mihaela DIACONU face o informare cu privire la Raportul privind activitatea de
audit public intern în cadrul Universităţii din Piteşti, care a fost depus la Ministerul Educației Naționale,
Compartimentul Audit Intern;

29. Senatul aprobă referatul Departamentului de Fabricație și Management Industrial, din cadrul Facultății
de Mecanică și Tehnologie, cu privire la modificarea planurilor de învățământ , pentru programele de
studii universitare de licență Inginerie Economică Industrială și Tehnologia Construcțiilor de Mașini,
promoția 2017-2021, în conformitate cu recomandările și standardele ARACIS.

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

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



Anexa 1

Rezultatele concursurilor desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în sem. I
al anului universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești

Nr.
crt Postul scos la concurs Facultatea/

Departamentul

Numele și prenumele
candidatului

validat
1.

Poziția 20, Șefi lucrări, Desen tehnic; Infografica
Facultatea de Mecanică și Tehnologie/
Departamentul de Fabricație și
Management Industrial

dr. ing. Popa Claudia
Mari

2. Poziția 21, Șefi lucrări, Tehnologii de prelucrare mecanică 1;
Tehnologii de prelucrare mecanică 2; Gestiunea producției și a
stocurilor

Facultatea de Mecanică și Tehnologie/
Departamentul de Fabricație și
Management Industrial

dr. ing. Tofan Adina
Cezarina

3. Poziția 24, Lector universitar, Geologie generală;
Paleobiologie; geologie și hidrogeologie;Geografia Mediului;
Atmosfera si calitatea aerului

Facultatea Științe, Educație Fizică și
Informatică/Departamentul Științe ale
Naturii

dr. Dorobăț Magdalin
Leonard

4. Poziția 23, Lector universitar, Teoria grafurilor; Algebra
liniara, geometrie analitica si diferentiala; Metode numerice

Facultatea Științe, Educație Fizică și
Informatică/ Departamentul Matematică
- Informatică

dr. Ștefan Alina
Florentina

5. Poziția 22, Șefi lucrări, Urologie; Nursing special 1; Nursing
special 3

Facultatea Științe, Educație Fizică și
Informatică/ Departamentul de
Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie

dr. Stoiculescu Adrian

6. Poziţia 5 - Cercetător în fizica tehnologică, funcția de
încadrare CS III, Caracterizarea materialelor prin
microscopie electronică; Spectroscopie de fluorescență a
radiațiilor X

Centrul Regional de Cercetare –
Dezvoltare pentru materiale, procese și
produse inovative destinate industriei de
automobile (CRC&D - Auto)

dr.fiz. Negrea Denis
Aurelian

7. Poziţia 6 - Cercetător în autovehicule rutiere, funcția de
încadrare CS III, Simulare numerică pentru motoarele cu
ardere internă; Măsurarea emisiilor poluante la automobile, în
timp real, pe calea de rulare

Centrul Regional de Cercetare –
Dezvoltare pentru materiale, procese și
produse inovative destinate industriei de
automobile (CRC&D - Auto)

dr.ing. Iorga-Simăn
Victor

8.
Poziţia 7 - Asistent de cercetare în fizica tehnologică,
funcția de încadrare ACS, Fizica corpului solid.

Centrul Regional de Cercetare –
Dezvoltare pentru materiale, procese și
produse inovative destinate industriei de
automobile (CRC&D - Auto)

drd.ing.fiz. Gălan
Florentina



Anexa 2

Lista domeniilor și a programelor de studii universitare de master propuse spre a fi transmise către
ARACIS, în vederea inițierii procesului de evaluare externă

Nr.crt. Facultate Departament Domeniu de master Program de master Observații

1. FȘEFI

DSN Știința mediului Monitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile:
Horticultură și Biologie)

Biologie Biologie medicală
DIMSIA Științe inginerești aplicate -

Horticultură -

DAMK Știința sportului și
educației fizice

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități (2018-2019)
Performanță în sport

DEFS Activităţi motrice curriculare și extracurriculare
Organizare şi conducere în sport

DMI
Matematică Matematică aplicată

Matematică didactică

Informatică Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (în limba engleză)

2. FMT

DAT Ingineria autovehiculelor
Concepţia şi managementul proiectării automobilului 2018-2019
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (în limba
engleză) 2018-2019

DFMI Inginerie industrială
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor 2018-2019
Ştiinţa şi tehnologia materialelor  (interdisciplinar cu domeniile:
Ingineria autovehiculelor, Chimie) (în limba franceză) 2018-2019

Inginerie și management Managementul logisticii 2018-2019

3. FECC DECIE

Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei – 2 ani 2020
Inginerie electronică,
telecomunicații și
tehnologii informaționale

Inginerie electronica şi sisteme inteligente – 2 ani 2020
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale – 2
ani 2020

4. FESD

DMAA

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate

Management
Managementul strategic al resurselor umane
Management strategic și dezvoltarea afacerilor/Strategic
Management and Business development

DFCE
Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil

Management contabil şi informatică de gestiune

Finanțe Economie şi finanţe europene
Management financiar-bancar și în asigurări

DDAP Drept Dreptul contenciosului
Cariere juridice

Științe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene

5. FSESSP

DȘE Științe ale educației

Educaţie timpurie (Pitești) 2018-2019
Educaţie timpurie (Alexandria) 2018-2019
Educaţie timpurie (Rm. Vâlcea) 2018-2019
Management educational (Pitești) 2018-2019
Management educational (Slatina) 2018-2019
Consiliere educațională (Pitești) 2018-2019

DPȘCAS
Asistență socială Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Consiliere în asistenţă socială
Științe ale comunicării Comunicare organizaţională
Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie

6. FTLIA

DT Teologie

Apologetică şi duhovnicie
Ecumenism în noul context european
Teologie sistematică şi practică. Tendințe noi în teologia
românească
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet

DLLIA

Filologie Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
Traductologie-limba engleză/limba franceză. Traduceri în context
european

Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-
XX)

Muzică Educaţie muzicală contemporană

DLSA Filologie
Limbaje specializate și traducere asistată de calculator
(interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia
informației)



Anexa 3

Listă privind validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii incluse în procesul
de evaluare instituțională în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior

(RNCIS)

Nr.
crt. Facultatea Domeniul de studii Denumirea calificării

(denumirea programului)
1.

Facultatea de

Științe, Educație Fizică și
Informatică

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
(Kinetoterapie şi motricitate specială)

2. Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
(Educaţie fizică şi sportivă)

3. Educaţie fizică şi sport Sport şi performanţă motrică
(Sport şi performanţă motrică)

4. Informatică Informatică
(Informatică)

5.
Facultatea de Mecanică și

Tehnologie

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
(Autovehicule rutiere)

6. Inginerie și management Inginerie economică industrială
(Inginerie economică industrială)

7. Facultatea de

Științe Economice și Drept

Management Management
(Management)

8. Drept Drept
(Drept)

9. Facultatea de

Teologie, Litere, Istorie și
Arte

Arte vizuale Artă sacră
(Artă sacră)

10.
Istorie Istorie

(Istorie)



Anexa 4

Lista cu personalul didactic care coordonează structuri academice, altele decât cele reglementate prin
Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Nr.
crt. Nume și prenume Funcția

didactică Funcția de conducere Suma lei
Dec. 2017

Majorare lei
Ian. 2018

Majorare lei
Febr. 2018

1. Fianu Sorin lect. univ. dr. Director Centru A.S. 500 688 826
2. Plăiașu Adriana Gabriela conf. univ. dr. Director Centru C.D.I. 500 688 826
3. Nicolescu Bogdan

Nicușor
conf. univ. dr. Director Centru F.M. 500 688 826

4. Brutu Mădălina conf. univ. dr. Director Centru I.F.R. 500 688 826
5. Duțu Amalia Viorica conf. univ. dr. Director Centru M.C.P.U. 500 688 826
6. Burtescu Emil conf. univ. dr. Director Centru T.I.C. 500 688 826
7. Pârlac Sebastian prof. univ. dr. Președinte Comisa de Etică 500 688 826
8. Popa Dinel prof. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
9. Lazăr Adriana Nicoleta lect. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
10. Liță Ioan prof. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
11. Brînzea Nicolae conf. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
12. Popescu Monica conf. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
13. Bărbuceanu Mircea lect. univ. dr. Președinte comisie Senat 500 688 826
14. Niculescu Ionela Ioana prof. univ. dr. Responsabil programe 300 375 450
15. Păun Viorel lect. univ. dr. Responsabil programe 300 375 450
16. Duminică Florin Ramona lect. univ. dr. Secretar general Senat 500 688 826


