
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 25.11.2019

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 39 de membri (30 de cadre didactice şi 9 studenţi), din

totalul de 55 de membri (40 de cadre didactice şi 15 studenţi).

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

1. Aprobarea reviziei Procedurii operaţionale privind recunoaşterea automată de către Universitatea din
Piteşti a calităţii de conducător doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din
străinătate;

2. Aprobarea reviziei Procedurii privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești
(UPit) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute
în străinătate;

3. Aprobarea reviziei Procedurii operaţionale privind recunoaşterea automată de către Universitatea din
Piteşti a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ
universitar acreditate din străinătate;

4. Aprobarea reviziei Regulamentului privind activităţile profesionale în cadrul studiilor universitare de
doctorat;

5. Aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în
Universitatea din Piteşti;

6. Aprobarea reviziei Procedurii de sistem controlul documentelor;
7. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent programelor de studii universitare de licenţă ale

Centrului pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru anul universitar 2019-2020;

8. Aprobarea referatului cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru
personalul didactic, în anul 2020;

9. Aprobarea propunerilor privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa
anuală de școlarizare, ca urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești
(angajaţi, copii ai personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi nedidactic aflat în activitate),
pentru anul universitar 2019-2020, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a
Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești și a Regulamentului privind
acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat , pe baza procesului verbal al Comisiei de
acordare a burselor, din data de 11.11.2019;

10. Aprobarea propunerilor privind acordarea unei reduceri cu 120 lei/lună a chiriei, ca urmare a
solicitărilor formulate de studenți căminiști ai Universității din Pitești, pentru anul universitar 2019 -
2020, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a Codului drepturilor și obligațiilor
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studentului din Universitatea din Pitești și pe baza procesului verbal al Comisiei de acordare a
burselor, din data 11.11.2019;

11. Diverse.

1. Senatul aprobă revizia Procedurii operaţionale privind recunoaşterea automată de către Universitatea
din Piteşti a calităţii de conducător doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate
din străinătate;

2. Senatul aprobă revizia Procedurii privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești
(UPit) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în
străinătate;

3. Senatul aprobă revizia Procedurii operaţionale privind recunoaşterea automată de către Universitatea
din Piteşti a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ
universitar acreditate din străinătate;

4. Senatul aprobă revizia Regulamentului privind activităţile profesionale în cadrul studiilor universitare
de doctorat;

5. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite
transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti, pentru viitoarea şedinţă de Senat;

6. Senatul aprobă revizia Procedurii de sistem controlul documentelor;
7. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent programelor de studii universitare de licenţă ale

Centrului pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru anul universitar 2019-2020;

8. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru
personalul didactic, în anul 2020;

9. Senatul aprobă propunerile privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa
anuală de școlarizare, ca urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești (angajaţi,
copii ai personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi nedidactic aflat în activitate), pentru anul
universitar 2019-2020, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a Codului drepturilor
și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești și a Regulamentului privind acordarea burselor la
ciclurile de studii de licență și masterat, pe baza procesului verbal al Comisiei de acordare a burselor,
din data de 11.11.2019, după cum urmează:

Nr.
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an de

studiu

Motivarea solicitării acordării
bursei speciale din venituri

proprii

Taxă de
studiu

Valoare
bursă

alocată

1 NICOLAE I. IONUȚ
CĂTĂLIN FMT / M-CMPA / 1 Mama salariat UPIT – îngrijitor 3.500 1.750

2 DESPINA C.C.
ROBERT ȘTEFAN

FSED / L-DREPT-
IFR / 1

Salariat UPIT - administrator
patrimoniu 3.100 1.550

3 DRĂGUȚ M. IONUȚ
DANIEL

FSED / L-MANAG-
IFR / 1 Salariat UPIT – bibliotecar 3.100 1.550

4 ENE C. CODRUȚA
(MERCEA)

FSED / L-DREPT-
IFR / 4

Soțul salariat UPIT – cadru
didactic FSEDSSP 3.100 1.550

5 ENE GH. IOANA
MĂDĂLINA

FSED / L-DREPT-
IFR / 1

Mama salariat UPIT – secretar
FSEDSSP 3.100 1.550

6 GEORGESCU C.
DANIELA NICOLETA FSED/L-CIG/2 Tata salariat UPIT –

informatician FECC 3.400 1.700

7 GIOSANU V.
RALUCA IOANA FSED/M-MSRU/2 Mama salariat UPIT – cadru

didactic FSEFI 3.400 1.700

8 TOMESCU M.C.V.
ANDREI OLIVIU

FSED / L-MANAG-
IFR / 1

Mama salariat UPIT – cadru
didactic FTLIA 3.100 1.550

9 ȚAICU E. ANCUȚA
ELENA FSED/M-MCIG/2 Tata salariat UPIT – muncitor 3.400 1.700



Nr.
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an de

studiu

Motivarea solicitării acordării
bursei speciale din venituri

proprii

Taxă de
studiu

Valoare
bursă

alocată

10
RADU F. ROXANA
GEORGIANA
(SORICĂ)

FSED / L-DREPT-
IFR / 4

Handicap grav cu însoțitor,
venituri mici 3.100 1.550

11 ENE GH. ANA MARIA
(TĂTARU) FSEDSSP/M-PCEI/1 Salariat UPIT – cadru didactic

FSEFI 3.400 1.700

12
COJOCAR S.
GABRIELA
(BĂDESCU)

FSEDSSP/M-ME/2 Soțul salariat UPIT – cadru
didactic FSEFI 3.400 1.700

13 FLOREA ANA MARIA
CLAUDIA FSEDSSP/L-PIPP/2 Mama salariat UPIT – secretar

FTLIA 3.400 1.700

14 BUDIN M. ȘTEFANIA
DIANA FSEFI / L-INF/3 Mama salariat UPIT – muncitor 3.500 1.750

15 JOE S.I. ROBERT
FLORIAN FSEFI/M-AMCE/2 Mama salariat UPIT –

administrator financiar 3.500 1.750

16 OPREA E. DAVID
TEODOR FSEFI / L-INF/1 Mama salariat UPIT – secretar

FSEFI 3.500 1.750

17
DIACONU F. CORINA
AMELIA
(GEORGESCU)

FTLIA / L-E/G / 3 Salariat UPIT – cadru didactic
FTLIA 3.400 1.700

18 UNGUREANU I.
IONUȚ ADRIAN FTLIA/L-IST/1 Mama salariat UPIT – cadru

didactic FTLIA 3.400 1.700

19 CRĂCIUN V. COSMIN
FLORIN

COLEGIUL TERȚIAR
NONUNIVERSITAR /

ANALIST
PROGRAMATOR / 2

Mama salariat UPIT – îngrijitor 2.400 1.200

TOTAL: 62.200 31.100

10. Senatul aprobă propunerile privind acordarea unei reduceri cu 120 lei/lună a chiriei, ca urmare a
solicitărilor formulate de studenți căminiști ai Universității din Pitești, pentru anul universitar 2019 -
2020, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a Codului drepturilor și obligațiilor
studentului din Universitatea din Pitești și pe baza procesului verbal al Comisiei de acordare a burselor,
din data 11.11.2019, după cum urmează:

Nr.
Crt

Numele și prenumele
studentului

Facultatea/
Specializarea/ an

de studiu

Buget/
taxă

Motivarea solicitării acordării
bursei speciale din venituri

proprii

Suma alocată
pentru reducere
(120 leix9 luni)

1 RĂDULESCU GH.
ANDREI MĂDĂLIN FMT / L-AR/1 T Handicap grav cu asistent

personal 1.080

TOTAL: 1.080

11. Senatul aprobă modificarea denumirii programului de licenţă Inginerie economică industrială, care face
parte din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Inginerie şi management, din
cadrul Departamentului Fabricaţie şi Management industrial, în Inginerie şi management industrial, ca
urmare a deciziei Consorţiului de inginerie economică din România de demarare a demersurilor comune
la nivelul tuturor universităţilor din ţară de modificare a unor denumiri ale programelor de studii de
licenţă din domeniul Inginerie şi management, fără modificarea structurii şi conţinuturilor planurilor de
învăţământ ale acestora;

12. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la modificarea tarifului brut pe ora
convenţională pentru programele de conversie profesională derulate în cadrul Departamentului de
Educaţie fizică şi sport, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, astfel: pentru cadrele
didactice de predare tariful brut va fi 60 lei şi pentru cadrele didactice auxiliare va fi 32 lei;

13. Senatul aprobă referatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie cu privire la
transformarea unui post vacant de secretar I S, în secretar III S;

14. Senatul aprobă referatul Departamentului de Fabricaţie şi Management din cadrul  Facultăţii de
Mecanică şi Tehnologie cu privire la transformarea unui post vacant de laborant I AS în Inginer
debutant şi a unui post vacant de laborant I AS în tehnician treapta II M;



15. Senatul aprobă cererea doamnei Valentina ŞTEFĂNICĂ, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de
Educaţie fizică şi sport, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la desfăşurarea
de activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Ecologică din Bucureşti, în anul
universitar 2019-2020;

16. Senatul aprobă referatul Departamentului de Fabricaţie şi Management cu privire la corectarea unei
erori materiale depistate în statul de funcţii pentru anul universitar 2019-2020 la disciplina
Comportarea materialelor la solicitări mecanice, postul vacant 9, prevăzut cu 1 oră de curs şi 2 ore de
seminar, astfel deşi disciplina este prevăzută în planul de învăţământ al programului de master
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor în anul I, sem. I în statul de funcţiuni orele de curs au
fost trecute eronat în sem. II.

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

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


