
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 12.03.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 42 de membri (31 de cadre didactice şi 11 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 propunerii Consiliului de Administrație cu privire la scoaterea la concurs în semestrul

II al anului universitar 2017-2018 a posturilor didactice şi de cercetare vacante pentru asigurarea
necesarului de resursă umană în Universitatea din Piteşti;

2. Aprobarea listei posturilor didactice vacante scoase la concurs în Universitatea din Pitești, în sem.
II al anului universitar 2017-2018;

3. Aprobarea referatului cu privire la aplicarea Metodologiei privind evaluarea periodică a
activității cadrelor didactice din Universitatea din Pitești în sem. II al anului universitar 2017-
2018;

4. Aprobarea Procedurii operaționale privind monitorizarea și evaluarea activităților didactice și
activităților suport desfășurate în Universitatea din Pitești ;

5. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de colaborare cu
mediul socio-economic și incubare de afaceri;

6. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității din
Pitești 2018;

7. Aprobarea reviziei Regulamentului intern al Bibliotecii Universității din Pitești;
8. Aprobarea reviziei Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile

Bibliotecii Universității din Piteș ti;
9. Aprobarea Procedurii operaționale privind înscrierea unică în sistem informatizat a utilizatorilor

bibliotecii, eliberarea și vizarea permisului de bibliotecă 2018;
10. Aprobarea Procedurii operaționale privind achiziția de publicații tip carte, serial, precum și a

altor tipuri de documente 2018;
11. Aprobarea Procedurii operaționale privind evidenţa publicațiilor tip carte, serial, precum și a

altor tipuri de documente 2018;
12. Aprobarea Procedurii operaționale privind prelucrarea unităților de bibliotecă în sistem

automatizat 2018;
13. Aprobarea Procedurii operaționale privind comunicarea colecțiilor bibliotecii prin sălile de

lectură și prin împrumutul publicațiilor la domiciliu 2018;
14. Diverse.

1. Senatul validează alegerea ca membru în Senatul Universității din Pitești a studentului Berdea Andrei
Alexandru de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, pe locul rămas vacant în urma procedurii de
demitere a studentei Năstase-Nițu Adina care a acumulat 3 absențe nemotivate de la şedinţele Senatului;
studenta va face parte din Comisia nr. 1 ( Comisia pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare);
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2. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii ce
vor fi evaluate de către ARACIS în anul 2018 în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul
Superior (RNCIS), în conformitate cu H.G. 577/2017, (Anexa 1);

3. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la scoaterea la concurs în semestrul al
II-lea al anului universitar 2017-2018 a posturilor didactice şi de cercetare vacante pentru asigurarea
necesarului de resursă umană în Universitatea din Piteşti, (Anexa 2);

4. Senatul aprobă lista posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în Universitatea din
Pitești, în sem. al II-lea al anului universitar 2017-2018, (Anexa 3);

5. Senatul aprobă suspendarea aplicării Metodologiei privind evaluarea periodică a activității cadrelor
didactice din Universitatea din Pitești, în sem. II al anului universitar 2017-2018, până la aprobarea de
către Senat a versiunii revizuite de către membrii comisiei constituită în acest sens; noua versiune a
metodologiei se va aplica după aprobarea ei de către Senat, până în luna septembrie 2018, astfel încât să
fie acoperită perioada de activitate a cadrelor didactice 01.01.2017 - 30.09.2018;

6. Senatul hotărăşte retragerea de pe ordinea de zi a Procedurii operaționale privind monitorizarea și
evaluarea activităților didactice și activităților suport desfășurate în Universitatea din Pitești ;

7. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de colaborare cu mediul
socio-economic și incubare de afaceri;

8. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității din
Pitești;

9. Senatul aprobă revizia Regulamentului intern al Bibliotecii Universității din Pitești;
10. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile  Bibliotecii

Universității din Pitești;
11. Senatul aprobă Procedura operațională privind înscrierea unică în sistem informatizat a utilizatorilor

bibliotecii, eliberarea și vizarea permisului de bibliotecă ;
12. Senatul aprobă Procedura operațională privind achiziția de publicații tip carte, serial, precum și a altor

tipuri de documente;
13. Senatul aprobă Procedura operațională privind evidenţa publicațiilor tip carte, serial, precum și a altor

tipuri de documente;
14. Senatul aprobă Procedura operațională privind prelucrarea unităților de bibliotecă în sistem

automatizat;
15. Senatul aprobă Procedura operațională privind comunicarea colecțiilor bibliotecii prin sălile de lectură

și prin împrumutul publicațiilor la domiciliu;
16. Senatul aprobă cererea domnului Păvăloiu Florin Cosmin, absolvent al programului de studii de licență

Teologie Pastorala, din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, promoția 2010-2014, de a
susține examenul de licență la Facultatea de Teologie ortodoxă “Sfântul Andrei Șaguna”, din cadrul
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;

17. Senatul aprobă cererea domnului Grecu Dorin, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Teologie,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la desfășurarea de activități didactice în regim de
plata cu ora la Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2017-2018.

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

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



Anexa 1

Validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii ce vor fi evaluate de
către ARACIS în anul 2018, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul

Superior (RNCIS)

Nr.
crt. Facultatea Domeniul de studii Denumirea calificării

(denumirea programului)

1. Facultatea de Mecanică și
Tehnologie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini

(Tehnologia construcțiilor de mașini)

2. Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare

Inginerie
electrică

Electromecanică
(Electromecanică)

3. Facultatea de Științe
Economice și Drept

Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor
(Economia comerțului, turismului și serviciilor)

4. Științe administrative Administrație publică
(Administrație publică)

5. Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie și Arte Teologie Teologie ortodoxă asistență socială

(Teologie ortodoxă asistență socială )



Anexa 2

Posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs  în sem. II al anului universitar
2017-2018 la Universitatea din Pitești pentru nevoile interne ale resursei umane

Facultatea
Posturi scoase la concurs

conform OUG nr. 90/2017,
art. 14, alin. (2)

Posturi scoase la concurs
conform OUG nr. 90/2017,

art. 14, alin. (3)
Facultatea de Științe, Educație Fizică

și Informatică 1 post asistent universitar -

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 1 post șef lucrări -

Facultatea de Electronică, Comunicații
și Calculatoare 1 post șef lucrări 1 post conferențiar universitar

Facultatea de Științe Economice și
Drept - 1 post lector universitar

Facultatea de Științe ale Educației,
Științe Sociale și Psihologie 2 posturi lector universitar 2 posturi lector universitar

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie
și Arte 1 post asistent universitar -

TOTAL 6 posturi 4 posturi



Anexa 3
Lista posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs

în sem. II al anului universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești
pentru nevoile interne ale resursei umane

Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul Matematică - Informatică

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

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)

1 34 Asistent
universitar 11,00

Analiza matematică;Metode
numerice;Calcul numeric;Teoria
probabilităților.

1 post -

Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul Autovehicule și Transporturi

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)

1.
20 Şef lucrări 10,00

Geografia transporturilor;
Transport industrial; Transport
feroviar; Fluxuri de transport;
Trafic rutier și siguranța circulației
rutiere.

1 post -

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

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)

1.
15 Conferențiar

universitar 9,00

Procesoare digitale de semnal;
Procesoare digitale a semnalelor;
Programarea în limbaje de
descriere hardware.

- 1 post

2.
30 Şef lucrări 11,00

Microunde;Circuite de
microunde;Grafica asistată de
calculator; Grafica asistată de
calculator I.

1 post -

Facultatea de Științe Economice și Drept
Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)

1.
25 Lector

universitar 10,25

Contabilitatea instituțiilor de
credit;Auditul în societățile
bancare și de asigurări;Bazele
contabilității.

- 1 post



Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
1. Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)

1.
31 Lector

universitar 10,00

Metode și tehnici experimentale;
Metodologia cercetării calitative;
Psihologia comunicării în context
profesional și social.

- 1 post

2.
32 Lector

universitar 10,00

Fundamentele psihologiei I;
Fundamentele psihologiei II;
Psihologia adolescentului,
adultului şi vârstnicului.

- 1 post

3.
33 Lector

universitar 10,00

Media planning;Tehnici de lucru
specializate (presă scrisă); Tehnici
de lucru specializate (agenții de
presă);Elaborarea unui produs de
publicitate cu ajutorul
calculatorului;Introducere în
ştiinţele comunicării.

1 post -

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
2. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)
1.

6 Lector
universitar 10,00

Didactica limbii romane 1;
Didactica specialității;
Instruire asistata de calculator.

1 post -

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

N
Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(2)

Posturi scoase la
concurs conform
OUG nr.90/2017.

art.14, alin(3)
1.

65 Asistent
universitar 11,00 Citire de partituri. 1 post -


