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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 18.12.2017

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 37 de membri (30 de cadre didactice şi 7 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 reviziei Metodologiei privind evaluarea periodică a activității cadrelor didactice;
2. Aprobarea comisiilor pentru posturile didactice și de cercetare scoase la concurs în semestrul I, anul
universitar 2017-2018;
3. Aprobarea reviziei Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 20172018;
4. Aprobarea reviziei Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din Universitatea din Pitești;
5. Aprobarea reviziei Procedurii operaționale privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de
excelență ;
6. Diverse.
1.

2.
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Senatul aprobă raportul de caz întocmit de Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti, referitor la
sesizarea nr. 8855/28.07.2017 înaintată de dl. Dumitrescu Mihai Florian. 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 U niversitară, comisia a adoptat următoarea hotărâre: “afirmația
conform căreia, în cadrul examenului de licență, în cazul a 5 -6 studenți ar fi copiat la proba scrisă, nu a
putut fi susținută de petent cu nicio dovadă, iar din audieri și din documentele prezente la dosar a
reieșit că examenul s -a desfășurat corect, în conformitate cu regulamentele și dispozițiile legale în
vigoare”;
Senatul hotărăște amânarea aprobării reviziei Metodologiei privind evaluarea periodică a activității
cadrelor didactice, pentru o ședința ulterioară a Senatului;
Senatul hotărăște amânarea aprobării reviziei Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru
anul universitar 2017-2018, pentru o ședința ulterioară a Senatului ;
Senatul aprobă componența comisiilor pentru posturile didactice și de cercetare scoase la concurs în
semestrul I, anul universitar 2017-2018, (Anexa 1);
Senatul aprobă revizia Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din Universitatea din Pitești;
Senatul aprobă revizia Procedurii operaționale privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de
excelență ;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la modul de alocare a subvenției,
astfel: “Studenții care au beneficiat parțial de subvenție în cadrul unui program de studii de
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licență/masterat/doctorat beneficiază de diferența de subvenție dacă urmează un alt program universitar
de licență/masterat/doctorat, cu prezentarea documentelor justificative la dosarul personal ”;
Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. Eugen DIACONESCU, cu privire la menținerea calităţii
de titular, în cadrul Departamentului Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de
Electronică, Comunicații și Calculatoare, până la sfârşitul anului universitar 2017-2018;
Senatul aprobă planul de învățământ al programului de studii de licență Autovehicule rutiere, coordonat
de Departamentul Autovehicule și Trans porturi, din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie,
începând cu anul universitar 2017-2018, ca urmare a recomandărilor ARACIS, rezultate în urma vizitei
de evaluare periodică a acestui program de studii;
Senatul aprobă referatul Departamentului Drept și Administrație Publică, cu privire la corectarea unei
erori materiale depistată în planurile de învățământ de la programul de studii de licență Administrație
publică, promoția 2015-2018, anul III, semestrul II, după cum urmează: la disciplina Tehnici și metode
ale adoptării deciziei publice, lipsesc punctele de credit și forma de evaluare, ca urmare totalul formelor
de evaluare a fost calculat greșit;
Senatul aprobă înființarea unui nou program de studii universitare de licenţă Resurse umane, în domeniul
acreditat Sociologie, la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, în cadrul
Departamentului de Psihologie, Științe ale comunicării și Asis tență socială; de asemenea Senatul aprobă
planul de învățământ aferent acestui nou program, pentru ciclul universitar 2018-2021, în vederea
autorizării de funcționare provizorie, precum și validarea calificării și introducerii în Registrul Național al
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii sus menționat ;
Senatul validează numirea doamnei ș. l. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUȚĂ, în funcția de director al
Centrului de Transfer Tehnologic, începând cu 01.01.2018, dată la care se înființează acest centru suport,
aflat în subordinea Prorectorului pentru cercetare științifică și informatizare; doamna Ana Cornelia
Gavriluță nu va beneficia de majorare salarială;
Senatul aprobă referatul cu privire la reorganizarea și redenumirea Biroului relații publice și
registratură, aflat în subordinea Prorectorului pentru relația cu studenții, absolvenţii şi mediul socioeconomic, prin redistribuirea unor posturi aflate în subordinea Centrului pentru tehnologia informaţiei,
calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.) și inclusiv redistribuirea personalului care ocupă aceste
posturi, după cum urmează: un post de Referent IIS și a un post de tehnician debutant; noua structură
se va numi Biroul de comunicare, relații publice și registratură, începând cu 1 ianuarie 2018;
Senatul aprobă referatul cu privire la reorganizarea și redenumirea Centrului de colaborare cu mediul
socio-economic prin includerea Incubatorului de Afaceri (ca o componentă a fostului Incubator
Tehnologic și de Afaceri, structură care își încetează activitatea cu 1 ianuarie 2018), în cadrul acestui
centru; noua structură se va numi Centrul de colaborare cu mediul socio-economic și Incubare de
afaceri, începând cu 1 ianuarie 2018; tot cu aceeași dată directorul acestui centru nu va mai beneficia
de majorarea salarială acordată;
Senatul aprobă referatul cu privire la reorganizarea Centrului pentru tehnologia informaţiei, calculatoare
şi informatizare (C.T.I.C.I.), prin redistribuirea unui post de referent IIS și a unui post de tehnician
debutant și inclusiv redistribuirea personalului care ocupă aceste posturi, la Biroul de comunicare, relații
publice și registratură;
Senatul aprobă modificarea organigramei Universității din Pitești, ca urmare a reorganizării acestor
centre;
Senatul aprobă cererea domnului Zgreabăn Alexandru, absolvent al Facultății de Științe Economice și
Drept, promoția 2017, de a susține examenul de licență la Universitatea C reștină “Dimitrie Cantemir”;
Senatul aprobă afilierea doamnei prof. univ. dr. Rusu Ligia, cadru didactic titular în cadrul
Universității din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport, la Școala doctorală Știința Sportului

19.

și Educației Fizice din cadrul Universității din Pitești; doamna a obținut abilitarea în domeniul Știința
Sportului și Educației Fizice prin Ordinul MEN nr. 5217/28.09.2017;
Senatul aprobă cererea domnului Ilie Sorin, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului Autovehicule și
Transporturi, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de plata cu ora, la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, în anul universitar 2017-2018.

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

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

Anexa 1

Componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice și de cercetare vacante
în sem. I al anului universitar 2017-2018
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul de Fabricație și Management Industrial
Nr.
crt.

Poziţia

Funcţia

Nr. ore/
săpt.

Componența comisiei de concurs

Disciplinele postului

Președinte: Ș.l. dr. ing. Anghel Daniel-Constantin, UPIT
Membri: Conf. dr. ing. Iordache Monica, UPIT
Conf. dr. ing. Grigore Jan, UPIT
Șef lucrări
12
Ș.l. dr. ing. Bâldea Monica, UPIT
Ș.l. dr. ing. Babă Alexandru, UPIT
Membru supleant: Conf. dr. ing. Ion Guță Ion, UPIT
Tehnologii de prelucrare
Președinte: Ș.l. dr. ing. Anghel Daniel-Constantin, UPIT
mecanică 1; Tehnologii de
Membri: Prof. dr. ing. Nițu Eduard Laurențiu, UPIT
prelucrare mecanică 2; Gestiunea
Conf. dr. ing. Rizea Alin Daniel, UPIT
Șef lucrări 12,25
producției și a stocurilor.
Ș.l. dr. ing. Rachieru Nicoleta, UPIT
Ș.l. dr. ing. Gavriluță Ana, UPIT
Membru supleant: Conf. dr. ing. Iordache Monica, UPIT
Desen tehnic; Infografica.

1.

20

2.

21

Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul Științe ale Naturii

1.

N
Nr. ore/
Nr. Poziţia Funcţia
săpt.
crt.

1

2.

24

3.

10,56

Președinte: Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina, UPIT
Geologie generală; Paleobiologie; Membri: Conf.univ. dr. Popescu Monica, UPIT
Geologie și hidrogeologie;
Lect. univ. dr. Truță Alina Mihaela, UPIT
Geografia Mediului; Atmosfera si
Lect. univ. dr. Conete Denisa Mihaela, UPIT
calitatea aerului.
Lect. univ. dr. Neblea Monica A, UPIT
Membru supleant: Lect. univ. dr. Brînzea Gheorghița, UPIT

Departamentul Matematică-Informatică

Nr.
Poziția
crt.

1

Lector
universi
tar

Componența comisiei de concurs

Disciplinele postului

23

Funcția

Lector
universitar

Nr.
ore/
săpt.

10

Componența comisiei de concurs

Disciplinele postului

Teoria grafurilor; Algebra liniara,
geometrie analitica si diferențiala;
Metode numerice.

Președinte : Conf. univ. dr. Constantin Doru, UPIT
Membri: Conf. univ. dr. Bălcău Costel, UPIT
Conf. univ. dr. Popescu Doru-Anastasiu, UPIT
Lect. univ. dr. Andronescu Corneliu-Stelian, UPIT
Lect. univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela, UPIT
Membru supleant: Lect.univ.dr. Țurcanu Adrian, UPIT

Departamentul de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie

Nr.
Poziția
crt.

Funcția

Nr.
ore/săpt

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Nr.
Poziția
crt.

1

22

Funcția

Şef
lucrări

Nr.
ore/săpt

10

Disciplinele postului

Urologie; Nursing special 1;
Nursing special 3.

Componența comisiei de concurs
Președinte: conf. univ. dr. Man George Mihail, UPIT
Membri: prof. univ. dr. Georgescu Luminița, UPIT
conf. univ. dr. Tase Adrian, UPIT
ş.l.univ.dr. Sorina Honţaru Octavia, UPIT
ş.l.univ. dr. Monica Ţânţu, UPIT
Membri supleant:ş.l.dr. Barbu Cornelia, UPIT
ș.l.dr.Diaconescu Daniel Corneliu, UPIT

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

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Poziţia

Denumire
post

Funcţia

5

Cercetător în
fizica
tehnologică

CS III

6

Cercetător în
autovehicule
rutiere

CS III

7

Asistent de
cercetare în
fizica
tehnologică

ACS

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Caracterizarea materialelor Președinte:ș.l. univ. dr. fiz. Ducu Cătălin Marian, UPIT
prin microscopie electronică; Membri: Conf. univ. dr. ing. Plăiașu Adriana Gabriela , UPIT
Spectroscopie de
Conf. univ. dr. Oprescu Benedict, UPIT
fluorescență a radiațiilor X
Lect. dr. Fianu Sorin, UPIT
Lect. univ. dr. ing. Șuțan Claudiu , UPIT
Secretar : Ardelean Monica
Membru supleant: CS III dr. fiz. Moga Sorin Georgian, UPIT
Simulare numerică pentru
Președinte:ș.l. univ. dr. fiz. Ducu Cătălin Marian, UPIT
motoarele cu ardere internă; Membri: Conf. univ. dr.i ng. Plăiașu Adriana Gabriela , UPIT
Măsurarea emisiilor poluante
Conf.univ. dr. ing. Clenci Adrian C-tin, UPIT
la automobile, în timp real,
Șl. univ. dr. ing. Niculescu Rodica, UPIT
pe calea de rulare.
Șl. univ. dr. ing. Zaharia Cătălin, UPIT
Secretar : Ardelean Monica
Membru supleant: CS III dr. fiz. Sorin Georgian Moga, UPIT
Fizica corpului solid.
Președinte:ș.l. univ. dr. fiz. Ducu Cătălin Marian, UPIT
Membri: Conf. univ. dr. Plăiașu Adriana Gabriela , UPIT
Conf. univ. dr. Oprescu Benedict, UPIT
Lect. dr. Fianu Sorin, UPIT
Lect. univ. dr. ing. Șuțan Claudiu , UPIT
Secretar : Ardelean Monica
Membru supleant: CS III dr. fiz. Moga Sorin Georgian, UPIT

