
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 25.03.2019

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (34 de cadre didactice şi 12 studenţi), din

totalul de 56 de membri (40 de cadre didactice şi 16 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea Raportului privind starea Universității din Pitești 2018;
2. Aprobarea Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică

a programelor de studii;
3. Aprobarea Procedurii operaționale privind circuitul documentelor în Universitatea din Pitești;
4. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de marketing

universitar;
5. Aprobarea reviziei Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile

Bibliotecii Universității din Pitești;
6. Aprobarea Raportului privind implementarea recomandărilor comisiei ARACIS de evaluare

instituțională 2017 ;
7. Aprobarea listei posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II al anului universitar

2018-2019;
8. Diverse.

1. Senatul aprobă Raportul privind starea Universității din Pitești 2018;

2. Senatul aprobă transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației
Naționale - Universitatea din Pitești în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul
Vâlcea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a următoarelor imobile:
teren în suprafață de 117.525 mp și construcțiile amplasate pe acesta, în suprafață de 12.127 mp ,
situat în strada Știrbei Vodă, nr. 149, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, având numărul cadastral
44010 și înscris în CF 44010 și număr cadastral 44011, înscris în CF 44011, precum și a terenului în
suprafață de 120.538 mp și a construcțiilor situate pe acesta în suprafață de 991 mp, situat la aceeași
adresă, având numărul cadastral 14420, înscris în cartea funciară 43114;

3. Senatul aprobă preluarea imobilului teren în suprafață de 19.574 mp și construcțiile amplasate pe
acesta, în suprafață de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din Municipiul Râmnicu
Vâlcea, Județul Vâlcea, înscris în C.F. a U.A.T. Râmnicu Vâlcea sub nr. 39338, imobil (teren plus
construcții) aflat în proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și care a constituit
baza materială a Liceului Tehnologic "Oltchim" din localitate, în proprietatea statului și
administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Pitești, în vederea desfășurării
activităților de învățământ  în cadrul filialei din Râmnicu Vâl cea a Universității din Pitești;

4. Senatul aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a
programelor de studii;
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5. Senatul hotărăște amânarea aprobării Procedurii operaționale privind circuitul documentelor în
Universitatea din Pitești;

6. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de marketing
universitar;

7. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile
Bibliotecii Universității din Pitești;

8. Senatul aprobă Raportul privind implementarea recomandărilor comisiei ARACIS de evaluare
instituțională 2017 ;

9. Senatul aprobă lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II al anului universitar
2018-2019, (Anexa 1);

10. Senatul aprobă validarea calificării de Specialist/Expert în Managementul Medical al Dezastrelor, în
vederea unei viitoare inițieri a unui program de studii universitare de master cu denumirea
Managementul medical al dezastrelor, în domeniul sănătate;

11. Senatul aprobă componența Biroului Electoral al Universității din Pitești, în vederea organizării
referendumului privind modalitatea de desemnare a Rectorului Universităţii din Piteşti pentru
mandatul 2020-2024, după cum urmează:

1. Lect. univ. dr. Daniela IANCU (Facultatea de Științe Economice și Drept)
2. Lect. univ. dr. Ionuț MERCEA (Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie)
3. Lect. univ. dr. Nicoleta Anca ȘUȚAN (Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică)
4. Ș.l. dr. ing. Rodica TEODORESCU (Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare)
5. Lect. univ. dr. Alina MARINESCU (Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte)
6. Ș.l. dr. ing. Andrei Alexandru BOROIU(Facultatea de Mecanică și Tehnologie)
7. Badea George - student

12. Senatul aprobă data de 26 iunie 2019 pentru desfășurarea referendumului privind modalitatea de
desemnare a Rectorului Universităţii din Piteşti și de asemenea Senatul aprobă să se organizeze o
singură secție de votare în Rectorat, sala Senatului, parter;

13. Senatul aprobă referatul cu privire la evaluarea 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 cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate PRO ED EXPERT-
Centru de cercetare de tip A

2. Centrul de cercetări asupra imaginarului text, discurs, comunicare „IMAGINES”- Centru de
cercetare de tip A

3. Centrul de cercetări pentru  metode de calcul și metodologii de programare - Centru de
cercetare de tip A

4. Centrul de cercetare “ELECTROMET” - Centru de cercetare de tip A
5. Centrul de cercetare “Modelarea și stimularea proceselor și sistemelor” - Centru de cercetare

de tip A*

6. Centrul de cercetare pentru performanță umană - Centru de cercetare de tip A
7. Centrul de cercetare analiză și modelare economică - Centru de cercetare de tip B
8. Centrul de studii juridice și administrative - Centru de cercetare de tip B
9. Centrul de limbi străine “LOGOS” - Centru de cercetare de tip B
10. Centrul de cercetări pentru protecția naturii - Centru de cercetare de tip B
11. Laboratorul OPTOMAT – Laborator de cercetare



*Consiliul Cercetării Științifice solicită Directorului Centrului de cercetare să respecte
prevederile art. 5.A.2. din Procedura operațională: înființarea, certificarea internă și
evaluarea unităților de cercetare

14. Senatul aprobă înființarea a două noi calificări profesionale în domeniul mecanic: tehnician tehnolog
mecanic și tehnician operator mașini cu comandă numerică, care se vor desfășura în cadrul Colegiului
Terțiar Nonuniversitar la sediul din strada Doaga, nr. 11, precum și la sediul Facultății de Mecanică și
Tehnologie din strada Târgul din Vale, nr. 1, unde se dor desfășura o parte din laboratoarele tehnologice;

15. Senatul aprobă componența comisiei de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziționării de calculatoare pentru studenți ai Universității din Pitești, în conformitate cu programul
“Euro 200” și cu solicitarea MEN cu nr. 259/28.02.2019, după cum urmează:

Președinte: conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU
Membri:  Lucia STAN, director economic

Lect. univ. dr. Sorin FIANU, director C.A.S.
Smaranda GĂVAN, secretar șef

Secretar comisie: Valentin TUȚĂ

16. Senatul aprobă transformarea unui post vacant de secretar I S din statul de funcții al Colegiului Terțiar
Nonuniversitar într-un post de secretar S debutant;

17. Senatul hotărăște amânarea solicitării formulate de directorul Colegiului Terțiar Nonuniversitar cu
privire la ocuparea postului de secretar S debutant prin detașarea unei persoane în cadrul colegiului,
pentru fundamentare ;

18. Senatul aprobă solicitarea Consiliului de Administrație cu privire la completarea sumei de 1. 695.750 lei
disponibilă din anii precedenți, pentru acoperirea costului estimat de 2.055.095,19 lei al lucrărilor de
readucere la starea inițială a imobilului Casa Universitarilor situat în bulevardul Eroilor, nr. 4, din
veniturile proprii ale Universității din Pitești;

19. Senatul aprobă modificarea componenței Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești prin
înlocuirea domnilor Florian IVAN și Viorel NĂSTASE, cu domnul prof. univ. dr. Alexandru BOROIU
și cu domnul conf. univ. dr. Benedict OPRESCU, ca urmare a pensionării acestora;

20. Senatul ia act de solicitarea domnului conf. univ. dr. Alin Mazăre, Președinte ASUP, cu privire la
modificarea art. 6, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de analiză și
disciplină a Universității din Pitești, urmând ca acest regulament să fie revizuit pentru o viitoare ședință
de Senat;

21. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Științe Educație fizică și Infor matică, cu privire la acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU;

22. Senatul aprobă solicitarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte cu privire la acordarea  titlului de
Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Silviu ANGELESCU;

23. Senatul aprobă Raportul privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studenților
în Universitatea din Pitești.

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

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



Anexa 1

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II
al anului universitar 2018-2019

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

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

1. 4 Profesor  universitar 7 Finanțe publice 1;Finanțe publice 2;Finanțe publice.

2. 5 Profesor  universitar 7 Sisteme și mecanisme economice și monetare; Monedă;
Gestiune bancară.

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
a) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 5 Lector universitar 10 Didactica specialității;Instruire asistată de calculator;
Didactica domeniului.

b) Departamentul de Științe ale Educației

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 31 Lector universitar 10

Managementul instituțiilor școlare;
Management financiar în instituțiile școlare;
Managementul inspecției școlare;
Managementul calității totale în educație.

c) Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială

Nr.
crt. Poziţia Funcţia Nr. ore/

Săpt. Disciplinele postului

1. 29 Lector universitar 10 Introducere în sociologie;Politici de incluziune
socială;Oportunități egale.


