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Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 25.03.2013 

 

 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 56 de membri (44 cadre didactice şi 12 studenţi), 
din totalul de 60 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 13 studenţi). 

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

 
1. Aprobarea programelor ce vor fi evaluate de ARACIS în cursul acestui an; 
2. Aprobarea Metodologiei de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea 

înscrierii la examenul de licenţă/diplomă; 
3. Aprobarea modificărilor aduse Cartei Universităţii din Piteşti; 
4. Aprobarea Procedurii privind monitorizarea şi controlul activităţii Consiliului de 

Administraţie, a Rectorului şi a conducerii executive de către Senatul Universităţii din Piteşti; 
5. Aprobarea unui nou program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 

denumit Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice în cadrul 
Institutului de Formare şi Performanţă Muntenia; 

6. Aprobarea actului adiţional la contractul de studii. 
7. Diverse. 

 
1. La punctul 1 pe ordinea de zi Senatul aprobă programele propuse pentru evaluare ARACIS în 

anul universitar 2012-2013, după cum urmează: 
 

I. Facultatea de Litere 
Programe de Master: 
- Literatură română modernă şi contemporană 
- Structura limbii române actuale  
- Studii culturale europene – Piteşti 
- Tendințele actuale ale limbii și literaturii române- Râmnicu Vâlcea 

 
II.  Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Programe de licenţă: 
- Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
- Autoverhicule rutiere – (Limba franceză)  
- Inginerie Economică Industrială – (Limba franceză) 
Programe de Master: 
- Ingineria Transportului Rutier 
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III.  Facultatea de  Electronică, Comunicații  și Calculatoare 
Programe de licenţă: 
- Electromecanică 

 
IV.  Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Programe de licenţă: 
- Teologie ortodoxă asistenţă socială  
- Studii religioase                                     
Programe de Master: 
- Managementul serviciilor sociale şi de sănătate  
- Psihoterapie creștină 
- Restaurare Icoană și frescă 
- Consiliere în asistența socială 
 

V. Facultatea de Ştiin ţe Economice 
Programe de licenţă: 
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor – Râmnicu Vâlcea 
- Management  
- Contabilitate și Informatică de Gestiune – Râmnicu Vâlcea 
Programe de Master: 
- Managementul Strategic al Resurselor Umane  
- Managementul Dezvoltării Afacerilor în Contextul Globalizării  
- Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii de Ospitalitate  
- Contabilitate Managerială şi Audit Contabil  
- Management Contabil şi Informatică de Gestiune  
- Sisteme Bancare Europene  
- Economie şi Finanţe Europene 

 
VI.  Facultatea de Ştiin ţe Juridice şi Administrative 

Programe de licenţă: 
- Administraţie publică 
- Drept – Râmnicu Vâlcea 
Programe de Master: 
- Administraţia publică în contextul integrării europene 
- Asistenţa juridică a întreprinderii 
- Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 

 
VII.  Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Programe de licenţă: 
- Activități Fizice pentru Sănătate 
Programe de Master: 
- Organizare, Conducere şi Legislaţie  în Structurile Sportului 
- Comunicare – Jurnalism Sportiv 
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VIII.  Facultatea de Matematică Informatic ă 
Programe de Master: 
- Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (lb. engleză) 
- Matematică aplicată 
 

IX.  Facultatea  de Stiinte Socio-Umane 
Programe de Master: 
- Patrimoniu  şi Turism Cultural 

 
X. Facultatea de Ştiin ţe ale Educaţiei 

Programe de licenţă: 
- Asistenţă managerială  şi de secretariat – Rm. Vâlcea 

 
2. Senatul ia act de Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea 

înscrierii la examenul de licenţă/diplomă, de la Departamentul de limbi străine aplicate; 
3. Senatul aprobă cu 55 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”, modificările aduse Cartei 

Universităţii din Piteşti; 
4. În baza Legii nr. 1/2011, Senatul hotărăşte ca activitatea conducerii executive a instituţiei de 

învăţământ superior şi a consiliului de administraţie să fie controlată prin comisiile de 
specialitate stabilite de Senatul Universităţii din Piteşti. Rapoartele de monitorizare şi de control 
vor fi prezentate periodic şi discutate în Senatul Universităţii din Piteşti. Procedura privind 
monitorizarea şi controlul activităţii Consiliului de Administraţie, a Rectorului şi a conducerii 
executive de către Senatul Universităţii din Piteşti este retrasă de pe ordinea de zi; 

5. Senatul aprobă organizarea şi desfăşurarea a două noi programe postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă, în cadrul Institutului de Formare şi Performanţă Muntenia, 
denumite Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice şi Managementul 
documentării-informării şi misiunea profesorului documentarist; 

6. Senatul aprobă actul adiţional la Contractul de studii; 
7. Senatul validează alegerea în Senat a studentului Coman Vlad de la Facultatea de de Ştiinţe 

Economice, pe locul rămas vacant în urma procedurii de demitere a studentei Stoica Veronica 
care a lipsit nemotivat de la cel puţin trei şedinţe ale Senatului (senatorii sunt consideraţi 
demisionari, conform art. 12.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului 
Universităţii din Piteşti); studentul va ocupa un loc în Comisia nr. 5 - Comisia de monitorizare 
şi analiză a resurselor universităţii;  

8. Senatul aprobă editarea şi eliberarea diplomelor de licenţă pentru Ercsi I. Lavinia Ioana, Iancu 
M. Patricia Adriana şi Procopan M. Mihai Liviu, absolvenţi ai Universităţii “Alma Mater” din 
Sibiu, specializarea Drept, promoţia 2011, care au susţinut examenul de licenţă la Universitatea 
din Piteşti; 

9. Senatul aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti 
la art.12, alin. 1, după cum urmează: 
Art.12 (1) a). ”În căminele studenţeşti pot fi cazaţi studenţi şi personal al Universităţii din 
Piteşti, care provin din zone cu domiciliul în afara limitelor centrului universitar de peste 25 
km.” 

10. Senatul aprobă schimbarea denumirii Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, în 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; 
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11. Senatul aprobă transformarea unui post vacant de informatician 1A S, în informatician III S, ce 
va fi scos la concurs; 

12. Senatul aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. Florea Barbu de la Facultatea de Teologie, 
Departamentul Asistenţă Socială, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora 
după pensionare; 

13. Senatul aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Emil BURTESCU de la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Departamentul de Contabilitate, de a efectua activităţi didactice la ASE Bucureşti, 
în regim de plata cu ora; 

14. Senatul aprobă cererea domnului Ion IORGA SIMAN, director al Centrului pentru Management 
al calităţii şi programe universitare (CMCPU), cu privire la constituirea a patru posturi de 
referenţi pentru calitatea învăţământului din care unul să aibă şi atribuţii de secretar al centrului; 
Senatul aprobă statul de funcţiuni al CMCPU; 

15. Senatul aprobă de principiu Statul de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
valabil în anul 2013, urmând să fie definitivat; numărul de posturi aprobat este de 276; 

16. Senatul aprobă participarea domnului conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, la conferinţa 
internaţională de Eclesiologie  Veneţia, în perioada 4-8 aprilie 2013; 

17. În urma prezentării raportului Comisiei de analiză privind cercetarea disciplinară prealabilă a 
doamnei Dinuţă Violeta, secretar la Facultatea de Ştiinţe, Senatul hotărăşte aplicarea  sancţiunii 
disciplinare de reducere a salariului de bază pe o lună, cu 10%; 

18. Senatul aprobă solicitarea domnului  Valeriu Ionescu de la Facultatea de Electronică şi 
Calculatoare de a desfăşura activităţi didactice în semestrul II în regim de plata cu ora la 
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina; 

19. Senatul aprobă solicitarea ca Universitatea din Piteşti să fie instituţia organizatoare a 
examenului de licenţă pentru specializarea Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice din 
cadrul  Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad; 

20. Senatul aprobă solicitarea ca Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”  Bucureşti 
să fie instituţia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii 
programului de studii de licenţă Asistenţă Medicală Generală din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, în 
conformitate cu Legea 1/2011 (art. 143); 

21. Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice privind încheierea protocolului 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă în anul universitar 2012-2013, între 
Universitatea din Piteşti şi Universitatea din Craiova pentru absolvenţii programului de studii 
Economie şi Afaceri Internaţionale; 

22. Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice privind încheierea protocolului 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă în anul universitar 2012-2013, între 
Universitatea din Piteşti şi ASE Bucureşti pentru absolvenţii programului de studii Economie 
Agroalimentară şi a Mediului; 

23. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie din data de 25.03.2013 cu privire la 
exmatricularea, fără restituirea taxelor de şcolarizare, a doamnei Gagea P. Viorela, studentă la 
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Administraţie publică în contextul 
integrării europene, studii de Master (ciclul al II-lea, proces Bologna); doamna este absolventă a 
Universităţii din Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori, specializarea Birotică, promoţia 
2007, durata studiilor  fiind de 3 ani; 

24. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie de anulare a examenului de licenţă,  
pentru domnul Tameş Ş. Iulian, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, programul de 
studii de licenţă Sport şi Performanţă Motrică, promoţia 2012, deoarece la dosarul personal a 
depus o diploma de bacalaureat falsă. Va fi efectuată şi o sesizare la nivelul Parchetului cu 
privire la situaţia respectivă; 
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25. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, ca Universitatea din Piteşti să 
organizeze selecţie de personal pentru detaşare pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea 
prelungirii până la 1 an, în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, pentru următoarele posturi: 
- referent de specialitate I S în domeniul calităţii – 2 posturi, 
- tehnician investiţii (administrator patrimoniu IA M) – 1 post, 
- referent de specialitate I S comunicare, relaţii publice, protocol – 2 posturi, 
- laborant 1 post pentru laboratorul de criminalistică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative şi 1 post pentru laboratoarele din cadrul Facultăţii de Electronică Comunicaţii 
şi Calculatoare , 

- muncitor calificat I (instalator) în domeniul întreţinerii şi reparării instalaţiilor tehnico-
sanitare în cadrul serviciului Administrativ - 1 post. 

 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI,        SECRETAR GENERAL AL SENA TULUI, 

        Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA      Lect. univ. dr. Monica POPESCU 
 


