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PROCES VERBAL,
încheiat cu ocazia selectării candidaţilor la funcţia de decan

Pentru aplicarea şi derularea în condiţii corespunzătoare a dispoziţiilor Cartei Universităţii din
Piteşti şi Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare şi numire a decanilor
aprobată în şedinţa Senatului din data de 21.03.2016, comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia
de decan stabilită prin decizia nr. 144/23.03.2016, în componenţa:
- Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN - Rector – Preşedinte,
- Prof. univ. dr. ing. Eugen - Viorel NICOLAE – membru,
- Prof. univ. dr. ing. Silviu IONIȚĂ – membru,
- Conf. univ. dr. Emanuel SOARE - membru,
- Conf. univ. dr. Ionuț-Adrian SĂMĂRESCU – membru,
- Victor BRATU– Şef serv. Organizare Resurse umane– secretar.
s-a reunit zilnic la sediul Universităţii din Piteşti(Rectorat, Tg. din Vale nr. 1) în perioada 06 - 12.04.2016
în vederea selectării candidaţilor la funcţia de decan.
Programul de lucru şi modul în care s-au derulat acţiunile iniţiate de către comisie este atributul în
exclusivitate al preşedintelui comisiei stabilită potrivit art.1 din decizia nr. 144/23.03.2016, conform art.
211, alin. (4) din Legea nr. 1 a educaţiei naţionale.
Criteriile de selectare a candidaţilor sunt cele prevăzute în Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea procesului de selectare şi numire a decanilor, respectiv:
- calitatea programului managerial propus, în sinergie cu planul managerial al rectorului,
- prestigiul științific dovedit prin rezultate ale cercetării științifice,
- prestigiul profesional dovedit prin experiența anterioară academică,
- competențe manageriale dovedite prin experiențe anterioare manageriale,
- competențe și calități personale în profilul postului, evidențiate prin interviu.
Criteriile de selectare, stabilite de către Rector, sunt date publicităţii pe site-ul Universităţii din
Piteşti, la adresa www.upit.ro/alegeri.
Candidaturile pentru funcţia de decan sunt următoarele:
Facultatea de Ştiinţe
- conf. univ. dr. Oprescu Benedict
- conf. univ. dr. Man George Mihail
Facultatea de Litere
- conf. univ. dr. Stângă Ionela-Valentina
- conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia
Facultatea de Mecanica şi Tehnologie
- prof. univ. dr. ing. Popa Dinel
- conf. univ. dr. ing. Rizea Alin Daniel
Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare
- prof. univ. dr. ing. Bizon Nicu
- șef lucrări dr. ing. Oproescu Mihai

Facultatea de Teologie Ortodoxă
- prof. univ.dr. pr. Popescu Ion
- lect. univ. dr. pr. Safta Roger
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Facultatea de Ştiinţe Economice
- conf. univ. dr. Șerbănescu Luminița
- conf. univ. dr. Avrămescu Tiberiu-Cristian
Facultatea de Drept și administrație Publică
- prof. univ. dr. Bota-Moisin Anton Florinel
- prof. univ. dr. Chelaru Eugen
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
- prof. univ. dr. Mihailă Ion
- prof. univ. dr. Mihăilescu Niculina-Liliana
Facultatea de Matematică - Informatică
- prof. univ. dr. Udrea Corneliu
- lect. univ. dr. Deaconu Laurentiu-Cristian
Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane
- conf. univ. dr. Bărbulescu Constantin-Augustus
- lect. univ. dr. Duminică Delia
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
- conf. univ. dr. Langa Marius-Claudiu
- prof. univ. dr. Bloju Cristina-Loredana
Fiecare candidat a depus dosar pentru candidatură, care cuprinde următoarele:
- cerere de depunere a candidaturii, adresată Rectorului;
- curriculum vitae (Europass);
- lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (cumulat şi în extenso pentru realizările din ultimii 5 ani);
- acte de studii pentru studiile universitare echivalente licenţei şi doctoratului;
- plan managerial pentru perioada 2016-2020,
- declaraţie pe proprie răspundere că nu se află sub incidenţa vreunei sancţiuni disciplinare sau
judiciare;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate şi nu a făcut poliţie politică;
În vederea selectării decanilor, candidaţii au fost intervievaţi de către membrii comisiei cu privire
la cunoaşterea problematicii existente la nivelul facultăţii pentru care candidează, asupra punctelor slabe
şi punctelor tari legate de activităţile facultăţii, aspecte legate de activitatea de cercetarea ştiinţifică şi
informatizarea facultăţii, derularea şi dezvoltarea cooperării internaţionale, precum şi implicarea în
relaţiile sociale etc.

Redactat secretar comisie/Serv. ORu

pag. 2/4

Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice

Universitatea din Piteşti

Str. Târgu din Vale, nr.1, Cod 110040, Piteşti, jud. Argeş, România tel/fax: 40 - 348 - 453 100
CIF 4122183
Cod CAEN 8542

PROCES VERBAL,
încheiat cu ocazia selectării candidaţilor la funcţia de decan
Decanii selectaţii:
Facultatea de Ştiinţe
-- conf. univ. dr. Man George Mihail
Facultatea de Litere
- conf. univ. dr. Stângă Ionela-Valentina
Facultatea de Mecanica şi Tehnologie
- conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel
Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare
- prof. univ. dr. ing. Bizon Nicu
Facultatea de Teologie Ortodoxă
- prof. univ. dr. preot Popescu Ion
Facultatea de Ştiinţe Economice
- conf. univ. dr. Șerbănescu Luminița
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
- prof. univ. dr. Chelaru Eugen
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
- prof. univ. dr. Mihăilescu Niculina-Liliana
Facultatea de Matematică – Informatică
- lect. univ. dr. Deaconu Laurentiu-Cristian
Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane
- conf. univ. dr. Bărbulescu Augustus-Constantin
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
- conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu
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Etapele următoare pentru finalizarea procesului de selectare şi validarea decanilor:
Anunţarea rezultatelor la adresa www.upit.ro/alegeri pe data de 13.04.2016
Depunerea contestaţiilor la Registratura Universităţii în perioada 14.04.2016
Răspuns la contestaţii în data de 15.04.2016

Decanii selectaţi prin concursul organizat de rector vor fi validaţi de către Senatul
Universităţii din Piteşti, în şedinţa din 18.04.2016, după care vor fi numiţi prin decizia rectorului.
Drept pentru care semnăm prezentul proces-verbal:
- Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN - Rector – Preşedinte, ...............................
- Prof. univ. dr. ing. Eugen - Viorel NICOLAE – membru, .............................................
- Prof. univ. dr. ing. Silviu IONIȚĂ – membru, ................................................................
- Conf. univ. dr. Emanuel SOARE - membru, ...............................................................
- Conf. univ. dr. Ionuț-Adrian SĂMĂRESCU – membru, ..............................................
- Victor BRATU– Şef serv. Organizare Resurse umane– secretar ................................

Data 13.04.2016
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