
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 26.03.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 45 de membri (36 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. Aprobarea Raportului privind starea Universității din Pitești 2017;
2. Aprobarea Raportului privind execuția bugetară și bilanțul anului 2017;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017- final aprobat de Ministerul

Educației Naționale;
4. Aprobarea Planului anual al achizițiilor publice 2018;
5. Aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2018;
6. Aprobarea reviziei Procedurii privind restituirea taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini și

studenți internaționali;
7. Prezentarea draftului Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității

personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești;
8. Aprobarea înființării unui nou program de studii de master Chimie criminalistică, în domeniul

Chimie, cadrul Departamentului Științe ale naturii, Facultatea de Științe, Educație fizică și
Informatică;

9. Diverse.

1. Senatul aprobă Raportul privind starea Universității din Pitești 2017;
2. Senatul aprobă Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2017;
3. Senatul aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017- final aprobat de Ministerul Educației

Naționale;
4. Senatul aprobă Planul anual al achizițiilor publice 2018;
5. Senatul aprobă Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2018;
6. Senatul aprobă revizia Procedurii privind restituirea taxelor de școlarizare pentru cetățeni străini și

studenți internaționali;
7. Senatul aprobă ca proiectul Metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității

personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești să fie transmis tuturor departamentelor
Universității din Pitești, pentru a se efectua simulări; în vederea îmbunătățirii acestui proiect, directorii de
departament trebuie să transmită observațiile pe adresa de email a secretariatului Senatului până la data
de 15 aprilie 2018;

8. Senatul aprobă înființarea unui nou program de studii de master Chimie criminalistică, în domeniul
Chimie, la Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică, în cadrul Departamentului Științe ale
naturii; de asemenea Senatul aprobă planul de învățământ aferent acestui nou program, pentru ciclul
universitar 2018-2020;
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9. Senatul aprobă referatul cu privire la validarea și înscrierea calificării aferente programului de studii de
master Chimie criminalistică în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS ;

10. Senatul aprobă solicitarea Universității „Valahia” din Târgovişte, cu privire la organizarea examenului de
finalizare a studiilor de licenţă, pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Kinetoterapie şi
Motricitate specială (program autorizat ARACIS), sesiunea iulie 2018, de către Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie din cadrul Universităţii din
Piteşti, în conformitate cu HG nr. 575/2015;

11. Senatul validează numirea doamnei conf. univ. dr. Bloju Loredana Cristina în funcția de director al
Centrului pentru Relații internaționale, începând cu data de 01.04.2018;

12. Senatul aprobă referatul Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, din cadrul
Facultății de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, cu privire la corectarea unei erori materiale
depistată în planurile de învățământ de la programul de studii de licență Electromecanică, promoția
2017-2021, anul III (2019-2020),  sem. II,  la disciplina Economie generală, astfel:  1 oră de laborator va
fi înlocuită cu 1 oră de seminar, la fel ca în celelalte seturi de planuri de învățământ;

13. Senatul aprobă funcționarea centrelor de cercetare din Universitatea din Piteşti, în baza rapoartelor de
evaluare anuală a unităților de cercetare din Universitatea din Pitești, în conformitate cu Procedura
operațională: înființarea, certificarea internă și evaluarea unităților de cercetare , după cum urmează:
1. Centrul de cercetare – Ingineria Automobilului
2. Centrul de cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate EDUEXPERT
3. Centrul de cercetări asupra imaginarului text, discurs, comunicare „IMAGINES”
4. Centrul de cercetări teologice aplicate
5. Centrul de limbi străine “LOGOS”
6. Centrul de cercetări pentru protecția naturii
7. Centrul de metode de calcul și metodologii de programare
8. Centrul de cercetare “ELECTROMET”
9. Centrul de cercetare “Modelarea și stimularea proceselor și sistemelor”
10. Laboratorul OPTOMAT

14. Senatul aprobă întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru spațiile de învățământ din cadrul
Universității din Pitești, respectiv pentru sistematizare verticală incintă, finalizare corp R, pasaj legătură
corp B-corp E;

15. Senatul aprobă Raportul de activitate al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, pentru anul 2017;
16. Senatul aprobă menținerea calității de titular pentru domnul prof. univ. dr. Valeriu DUMITRU, în cadrul

Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie ,
până la sfârșitul anului universitar 2017-2018;

17. Senatul aprobă menținerea calității de titular pentru doamna conf. univ. dr. Elena DĂNESCU, în cadrul
Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie ,
până la sfârșitul anului universitar 2017-2018;

18. Senatul aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. ing. Nicolae
PARASCHIV, Președintele Senatului Universității Petrol - Gaze din Ploiești;

19. Senatul aprobă ca suma de 1.505.856,47, reprezentând soldul final din decontările din proiecte POSDRU
și POS CCE implementate de Universitatea din Pitești în perioada 2010-2015, să fie considerată
contribuția Universității din Pitești, în baza hotărârii Consiliului de Administrație din 21.03.2018 și a
referatului întocmit de doamna Lucia STAN, directorul economic al Universității din Pitești, cu privire la
situația proiectelor POSDRU și POSCCE;

20. Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. habil. Nicolae BRÎNZEA, din cadrul Departamentului de
Teologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu privire la desfășurarea de activități didactice



în cadrul Școlii doctorale de Teologie a Universității “Ovidius” din Constanța și la programul de licență
Teologie Pastorală în regim de plata cu ora la aceeași universitate, 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


