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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 11.06.2015 
 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 42 de membri (37 cadre didactice şi 5 
studenţi), din totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Aprobarea comisiilor de licenţă/diplomă/disertaţie, sesiunea iunie-iulie 2015; 
2. Aprobarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul 

universitar 2014-2015; 
3. Prezentarea Raportului Comisiei de analiză privind stadiul îndeplinirii unor obiective, 

indicatori şi criterii de performanţă din Contractul de management; 
4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea, desfășurarea şi evaluarea examenelor pentru 

acordarea gradului didactic II şi a gradului didactic I personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar; 

5. Aprobarea raportului de evaluare a Centrului de cercetare ELECTROMET, în vederea 
atestării interne; 

6. Prezentare cu privire la accesarea fondurilor europene pentru infrastructura de cercetare – 
Ducu Cătălin; 

7. Diverse. 
 

1. Domnul dr. fiz. Cătălin Ducu, director al proiectului POS CCE, “Centrul regional de cercetare – 
dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile” face 
o prezentare cu privire la oportunitatea utilizării fondurilor structurale (POC 2014-2020); 

2. Senatul aprobă comisiile de licenţă/diplomă/disertaţie, sesiunea iunie-iulie 2015; 
3. Senatul aprobă comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul 

universitar 2014-2015; 
4. Doamna conf. univ. dr. Doina IACOMI face o informare cu privire la Raportul Comisiei de 

analiză a documentelor depuse la Secretariatul Senatului, ca urmare a solicitării Preşedintelui 
Senatului adresată Rectorului Universităţii din Piteşti privind stadiul îndeplinirii unor obiective, 
indicatori şi criterii de performanţă din Contractul de Management; 

5. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea, desfășurarea şi evaluarea examenelor pentru 
acordarea gradului didactic II şi a gradului didactic I personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar; 

6. Senatul aprobă Raportul de evaluare a Centrului de cercetare ELECTROMET, în vederea 
atestării interne; 

7. Senatul aprobă data organizării referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului, pe 
baza unui concurs public sau prin votul universal direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 
de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul 
universitar şi din consiliile facultăţilor, în conformitate cu O.M. 3751/2015, astfel: 
- 24 iulie: primul tur al referendumului 
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- 30 iulie: turul al doilea al referendumului; 
8. Senatul hotărăşte ca referendumul pentru desemnarea rectorului să se desfăşoare într-o singură 

secţie de votare, amplasată la Rectorat, Sala Senatului. Senatul hotărăşte ca în data de 22 iunie 
2015 să aibă loc şedinţa de Senat pentru desemnarea Biroului electoral al universităţii şi pentru 
aprobarea Biroului electoral al secţiei de votare. Senatul hotărăşte ca Biroul electoral al 
universităţii să fie format din 5 membri; de asemenea, Biroul electoral al secţiei de votare va 
avea în componenţă 5 membri; 

9. Senatul aprobă comisiile de admitere pentru anul universitar 2015-2016; 
10. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Procedurii privind asigurarea managementului 

programelor de formare continuă din cadrul IFPM, pentru următoarea şedinţă de Senat; 
11. Senatul hotărăşte amânarea cererilor de transformare a posturilor (Mihaela Sandu, Morlova 

Lavinia şi Terteci Cristina), pentru fundamentare financiară; 
12. Senatul aprobă solicitarea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, cu privire la organizarea 

examenului de finalizare a studiilor, pentru programul de studii de licenţă Marketing 
(specializare autorizată provizoriu) sesiunea iunie-iulie 2015, de către Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii Piteşti; 

13. Senatul aprobă solicitarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu privire la organizarea 
examenului de finalizare a studiilor, pentru promoţiile 2013-2015, pentru programul de studii  de 
licenţă Terapie ocupaţională, sesiunea iunie-iulie 2015, de către Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane din cadrul Universităţii Piteşti; 

14. Senatul aprobă solicitarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la 
organizarea examenului de finalizare a studiilor, pentru programul de studii de licenţă Educaţie 
Fizică şi Sportivă, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, sesiunea iunie-iulie 2015 şi 
sesiunea ianuarie-februarie 2015, de către Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul 
Universităţii Piteşti; 

15. Pentru programele de studii la care absolvenţii UPIT urmează să participe la examenul de 
titularizare, Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, ca perioada de finalizare 
a studiilor pentru anii terminali cu durata ultimului semestru de 14 săptămâni, să fie 06.07-
19.07.2015; 

16. Senatul hotărăşte înfiinţarea programului de studii universitare de master Tendinţe actuale ale 
limbii şi literaturii române, la solicitarea Departamentului Limbă şi Literatură din cadrul 
Facultăţii de Litere, în vederea acreditării cu încadrare în domeniu şi fără mărirea capacităţii de 
şcolarizare; 

17. Senatul aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de licenţă, Artele spectacolului 
(actorie) – domeniul Teatru şi artele spectacolului, la solicitarea Departamentului de Arte din 
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă; 

18. Senatul aprobă cererea d-nei Crăcănel Andreea, absolventă a Universităţii „Valahia”  din 
Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, specializarea Limbă şi Literatura 
română-engleză, forma de învăţământ zi (promoţia 2014), de a susţine examenul de finalizare a 
studiilor la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere; 

19. Senatul aprobă cererea d-nei Şerban Ioana Daniela, absolventă a Universităţii „Spiru Haret”, 
Facultatea de Sociologie-Psihologie, programul de studii Psihologie, forma de învăţământ zi 
(promoţia 2011), de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea din Piteşti, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 

20. Senatul aprobă cererea d-lui Chiri ţă Răzvan Mirel, absolvent al Universităţii Bucureşti, 
Facultatea de Administraţie Publică şi Afaceri, specializarea Administraţie Publică, forma de 
învăţământ zi (promoţia 2010), de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea 
din Piteşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; 

21. Senatul aprobă cererea doamnei Smărădescu Diana Felicia, absolventă a Universităţii din 
Bucureşti, Facultatea de Litere, programul de studii Limba şi Literatura Română – Limba şi 
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Literatura Engleză, forma de învăţământ zi (promoţia 2013) de a susţine examenul de finalizare a 
studiilor la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere; 

22. Senatul aprobă cererea doamnei Bălăşoiu Andreea, absolventă a Universităţii „Constantin 
Brâncuşi”  din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, specializarea 
Limba şi literatura română-limba şi literatură engleză, forma de învăţământ zi (promoţia 2013) 
de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere; 

23. Senatul aprobă cererea doamnei Barbu Cornelia, şef lucări în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, 
specializarea Asistenţă medicală, în cadrul Universităţii din Piteşti, de a desfăşura activităţi 
didactice în regim de PO la Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, în anul universitar 2015-
2016; 

24. Senatul aprobă ca domnul lect. univ. dr. Cri şcotă Şerban să îşi continue activitatea, în regim de 
PO, în anul universitar 2014-2015, semestrul II, după pensionare; 

25. Senatul aprobă componenţa comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control/managerial al Universităţii din Piteşti în conformitate cu OMEP 
nr. 946/2005, privind codul controlului intern/managerial, republicat, după cum urmează: 

MEDIUL DE CONTROL: 
Preşedinte:    prof. univ. dr. Sebastian Pârlac 
Membri:        prof. univ. dr. Eugen Chelaru 

                       prof. univ. dr. Liliana Ezechil 
            prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu  
            prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru 
                       prof. univ. dr. Nicu Bizon 
                       prof. univ. dr. Corneliu Udrea  
           conf. univ. dr. Daniela Pîrvu  
            conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
            conf. univ. dr. Benedict Oprescu 
                       lect. univ. dr. Radu Tascovici  
   Ec. Victor Bratu 
      Secretar: lect. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu 
      PERFORMANȚELE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI: 
 Responsabil: prof. univ. dr. Constantin Drăghici  
 INFORMARE ȘI COMUNICARE: 
 Responsabil: conf. univ. dr. Mihai Brăslaşu 
 ACTIVIT ĂȚI DE CONTROL:  
 Responsabil: prof. univ. dr. Ion Iorga Simăn 
 AUDIERE ȘI EVALUARE 
 Responsabil: prof. univ. dr. Mărioara Abrudeanu 

26. Senatul aprobă propunerile privind acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum 
de 30% a din taxa anuală de şcolarizare, în anul universitar 2014-2015, pentru: 
 

 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Facultatea / 
Specializarea / an de 

studiu 

Motivarea solicitării 
acordării bursei  speciale 

din venituri proprii 
Ini ţial 

30 % 
reducere 

0 1 2 3 4 5 

1 Bîrlogeanu Gheorghe 
FTO/Master 

Ecumenism/II 
Handicap permanent 2500 750 

TOTAL 2500 750 
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27. Senatul aprobă Referatul cu privire la cuantumul nivelelor de salarizare pentru categoriile de 
personal implicat în proiecte, în conformitate cu prevederile Metodologiei managementului 
proiectelor şi a Procedurii de remunerare a activităţilor din proiecte; 

28. Senatul aprobă protocolul de colaborare între Universitatea din Piteşti şi Universitatea de Stat 
“Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova; 

29. Senatul aprobă deplasarea în perioada 17 - 19 iunie 2015 a Preşedintelui Senatului Universităţii 
din Piteşti, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA la Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi, 
Republica Moldova (cu decontarea din fondurile proprii ale universităţii, pentru transport, cazare 
şi diurnă). Deplasarea se face la invitaţia Consulului General al României, prof. univ. dr. Mihail 
BACIU în scopul semnării acordului de colaborare convenit între cele două universităţi; 

30. Senatul aprobă referatul cu privire la schimbarea denumirii Centrului pentru Consiliere, 
Orientare profesională şi Monitorizarea Inserţiei pe Piaţa Muncii, în CENTRUL DE 
CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ. În condiţiile reglementate de Ordinul nr. 
3070/14.01.2015 al MECTS, conducerea Centrului de consiliere şi orientare în carieră trebuie să 
fie asigurată de către un cadru didactic a cărui formare profesională corespunde pregătirii: 
psihologie, sociologie sau ştiinţe ale educaţiei. Din acest motiv se impune încetarea mandatului 
doamnei prof. univ. dr. Mihaela Diaconu, cu calificare în economie şi numirea în funcţia de 
director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a doamnei lect. univ. dr. Magdalena 
Stan; 

31. Senatul aprobă transformarea postului de psiholog specialist în psihologia muncii şi 
organizaţională, în post de psiholog în specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională, conform O.M. nr. 650/19.11.2014, art. 5 (1), lit. a; postul va fi scos la concurs; 

32. Senatul aprobă cererile formulate de doamna prof. univ. dr. Mirela Ştefănescu şi de domnul prof. 
univ. dr. mat. habil. ing. Crăciun Eduard Marius, prin care solicită să fie conducări de doctorat, 
în cadrul IOSUD, în domeniul matematică, la Universitatea din Piteşti; 

33. Senatul validează numirea doamnei Adriana Nicoleta Lazăr în funcţia de director al Centrului 
pentru proiecte şi studii europene; 

34. Senatul aprobă cererea domnului Săvoiu Gheorghe, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, conducător de doctorat în domeniul Cibernetica şi statistica economică, de afiliere la 
Şcoala doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de 
Economie şi Administrarea afacerilor, în calitate de conducător de doctorat; 

35. Senatul hotărăşte alocarea următoarelor spaţii din corpul B, necesare proiectelor de dotare pentru 
programele de studii Artă Sacră – licenţă, Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet – 
master şi Teologie – Misiune şi slujire pentru limbajul mimico-gestual – master, după cum 
urmează: 
- Podul – aripa de nord – amenajare şi utilare 
- Cabinet prodecani (B 021) – Facultatea de Teologie 
- Sala B 130 (laborator calculatoare, Facultatea de Teologie) 
- Sala B118 (laborator pentru mimico-gestual) 
- Sala Centrului de cercetare studii teologice aplicate din cămin 
- Sala folosită pentru arhiva facultăţii din cămin; 

36. Senatul aprobă solicitarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la 
organizarea examenului de finalizare a studiilor pentru programul de studii de licenţă Terapie 
ocupaţională, de către Facultatea de Ştiinţe Socio-umane din cadrul Universităţii Piteşti; 
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37. Senatul aprobă o sesiune extraordinară pentru studenţii din ani terminali, aceștia având dreptul 
de a susţine maxim 3 (trei) examene nepromovate, cu taxa de 200 lei/examen nepromovat; 

38. Senatul aprobă componenţa comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru 
ocuparea posturilor didactice, după cum urmează: 
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ion IORGA SIMĂN 
Membri:  Prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU 
  Prof. univ. dr. ing. NICU BIZON 
  Conf. univ. dr. CLAUDIU LANGA 
  Conf. univ. dr. Adriana Gabriela PLĂIAȘU 

39. Domnul prof. univ. dr. Ionel Didea, Rectorul Universităţii din Piteşti face o informare cu privire 
la cheltuielile ce vor fi suportate din fondurile proprii ale universităţii, pentru proiectul POS 
CCE, cod SMIS 48673, finanţat prin contractul de finanţare nr. 675/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


