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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 15.10.2014 
 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 40 de membri (38 cadre didactice şi 2 studenţi), 
din totalul de 49 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 2 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Discutarea cererilor de reîncadrare pentru: Tabacu Ion, Popa Nicolae,  Bălănescu Tudor, State 
Luminiţa 

2. Diverse. 
 

1. Senatul validează alegerea ca membri în Senat a următorilor studenţi, în urma alegerilor desfăşurate 
în cadrul facultăţilor: Alexe Valeriu Petruţ de la Facultatea de Teologie (studentul va face parte din 
cadrul Comisiei nr. 6), Cracă Denis Florin de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (studentul 
va face parte din cadrul Comisiei nr. 1), Săvuleţ Narcisa Ionela de la Facultatea de Mecanică şi 
Tehnologie (studenta va face parte din cadrul Comisiei nr. 6 şi din Comisia Biroului Senatului), 
Coman Vlad Răzvan de la Facultatea de Ştiinţe Economice (studentul va face parte din cadrul 
Comisiei  nr. 5 ), Dumitru Iulia Andreea  de la Facultatea de Ştiinţe Economice (studenta va face 
parte din cadrul Comisiei nr. 5) şi Gheorghe Ionela Cristina de la Facultatea de Ştiinţe Economice 
(studenta va face parte din cadrul Comisiei nr.2), pe locurile rămase vacante, conform art. 12.1 şi 
12.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti;  

2. Senatul respinge cererile de reîncadrare pentru: Tabacu Ion, Popa Nicolae,  Bălănescu Tudor, State 
Luminiţa; 

3. Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. Badea Victor, de la Departamentul Psihologie şi 
Ştiinţele comunicării, de a desfăşura ore în regim de plata cu ora, în anul universitar 2014-2015, la 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; 

4. Doamna consilier juridic Doina Moraru face o informare cu privire la punerea în executare a 
Sentinţei civile nr. 834/2014, pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul 6822/109/2013 având ca 
obiect câştigarea unor drepturi băneşti, pentru personal nedidactic; 

5. Ca urmare a cererii doamnei Clara Abrudeanu, depusă la secretariatul Senatului cu nr. 
514/08.10.2014, cu privire la cererea de încadrare cu jumătate de normă didactică, Senatul aprobă 
respectarea normei didactice de titular, conform hotărârilor de Senat în vigoare; 

6. Domnul Prorector pentru calitatea învăţământului, prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC prezintă o 
informare cu privire la admiterea în anul universitar 2014-2015. Sunt prezentate observaţiile 
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comisiilor Senatului cu privire la verificarea modului de întocmire a statelor de funcţii şi 
implementarea acestora; Senatul aprobă menţinerea unor programe de studii care au mai puţin de 30 
de studenţi înmatriculaţi la studiile de licenţă şi mai puţin de 20 de studenţi la studiile de master: 

- Materiale şi tehnologii nucleare (master) – 15 studenţi; 
- Limba şi literatura Franceză – Limba şi literatura Engleză (licenţă) – 17 

studenţi; 
- Limba şi literatura Română - Limba şi literatura Engleză – Filiala Rm. Vâlcea 

(licenţă) – 25 studenţi; 
- Educaţie muzicală contemporană (master) – 15 studenţi; 
- Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet (master) – 11 studenţi; 
- Matematică (licenţă) – 25 studenţi; 
- Matematică didactică (master) – 15 studenţi. 

Senatul aprobă menţinerea unor posturi care nu au putut fi încărcate cu minim 5 ore (Departamentul 
Asistenţă socială, Departamentul Drept şi administraţie publică, Departamentul Relaţii 
internaţionale, Istorie, Filosofie, Departamentul Ştiinţe aplicate).  

7. Senatul aprobă asigurarea, prin redistribuirea unei părţi din subvenţia cămin-cantină pe anul 2014 şi 
din veniturile căminelor 1,2,3, aferentă perioadei octombrie-decembrie 2014, corespunzător nevoii 
de acoperire a subvenţiei pentru servirea mesei de către studenţii căminişti subvenţionaţi, de 50% pe 
bază de cartelă; 

8. Senatul validează alegerea în funcţia de director a doamnei lect. univ. dr. Adina Elena DUMITRU, 
la Departamentul Limbă şi Literatură, din cadrul Facultăţii de Litere; 

9. Senatul aprobă solicitarea doamnei Jurian Mariana de a desfăşura activităţi didactice în regim de 
plata cu ora în cadrul Facultăţii de Electronică Comunicaţii şi Calculatoare, Departamentul 
Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, în anul universitar 2014-2015; 

10. Senatul aprobă ca sumele încasate din organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 
profesională să fie distribuite astfel: 35% regia universităţii, 60% departamentul organizator al 
programului de conversie şi 5% Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia; 

11. Pentru viitoarea şedinţă de Senat comisia de elaborare a Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, va modifica acest regulament conform O.M. nr. 4554/10.08.2014, cu privire la 
aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diploma şi al 
certificatului de acordare a definitivării în învăţământ; 

12. Domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel DIDEA anunţă că vor urma întâlniri cu departamentele 
facultăţilor, în vederea stabilirii de strategii pentru programele de studii care au prezentat un număr 
mic de studenţi înscrişi; 

13. Domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel DIDEA face o informare cu privire la faptul ca Ministerul 
Educaţiei Naţionale a mărit subvenţia de la 15.000.000 la 18.000.000 la Universitatea din Piteşti, 
conform bugetului; 

14. Domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel DIDEA face o informare cu privire la vizita în Turcia 
(contracte de colaborare); 

15. Senatul aprobă scoaterea la concurs a unui post de informatician şi a unui post de psiholog; 
16. Doamna Prorector Marioara Abrudeanu face o informare cu privire la vizita domnului prof. Dudley 

C. ROSE de la Harvard Divinity School din Boston, la Universitatea din Pitesti, în perioada 23.10-
25.10.2014; 
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17. Domnul Preşedinte conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA solicită o analiză cu privire la lucrările de 
execuţie efectuate de SC Confort SRL şi supervizate de doamna inginer Simona Vasilescu, în 
campusul din Gh. Doja. 

 

 

 

              SECRETAR GENERAL AL SENATULUI, 
                              Lect. univ. dr. Monica POPESCU 
 
 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
 
 


