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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 21. 09.2015 
 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 50 de membri (42 cadre didactice şi 8  
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. Validarea rezultatelor admiterii la programele de studii universitare de licenţă şi 
masterat pentru anul universitar 2015-2016; 

2. Aprobarea planurilor de învăţământ; 
3. Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii (2015-2016); 
4. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice 

pentru mandatul 2016-2020; 
5. Diverse. 

 
 

1. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Adminitraţie cu privire la funcţionarea 
programelor de studii de licenţă, pentru anul I, în condiţiile constituirii de formaţii cu 
număr minim de 25 de studenţi, cu condiţia ca decanii şi directorii de departament să 
prezinte strategii de dezvoltare a acestor programe; astfel, art. 23 lit. e) din Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pentru anul universitar 
2015-2016  se va modifica în mod corespunzător; Senatul validează rezultatele admiterii 
pentru anul universitar 2015-2016. Programele de studii universitare de licenţă şi masterat 
care şcolarizează anul I în anul universitar 2015-2016 sunt prezentate în Anexa 1; 

2. Senatul hotărăşte amânarea aprobării planurilor de învăţământ, pentru şedinţa viitoare de 
Senat; 

3. Senatul aprobă Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii (2015-2016); 
4. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice 

pentru mandatul 2016-2020; 
5. Senatul validează alegerea doamnei conf. univ. dr. Manuela Ciucurel, în funcţia de director 

la departamentul Psihologie, Istorie, Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Socio-Umane; 

6. Senatul aprobă cererea dl. conf. univ. dr. habil. Nicolae Doru Stănescu, cu privire la 
disponibilitatea de a desfăşura activitatea de conducător de doctorat în cadrul şcolii 
doctorale interdisciplinare, DOMENIUL Inginerie mecanică, din subordinea IOSUD - 
UPIT; 
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7. Senatul aprobă cererea domnişoarei Tănase H. Denisa Ionela, absolventă a Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Administrative, promoţia 2015, de a susţine examenul de licenţă la 
Universitatea Româno-Germana din Sibiu; 

8. Senatul respinge cererea dl. Prorector, conf. univ. dr. Mihai Br ăslaşu, cu privire la 
reducerea normei didactice cu 30% în anul universitar 2015-2016; 

9. La propunerea doamnei prof. univ. dr. Liliana Ezechil,  decan al Facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Senatul aprobă majorarea taxei de studiu cu 100 lei pentru programul Conversie 
profesională – specializarea Învăţământ primar şi preşcolar, pentru anul universitar 2015-
2016; 

10.  Senatul aprobă cererea domnului Fieroiu Ion Emil , lect. univ. dr. în cadrul 
Departamentului de Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice 
în regim de plata cu ora la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 
2015-2016; 

11.  Senatul aprobă cererea domnului Constantin Ciucurel, prof. univ. dr. în cadrul 
Departamentului de Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice 
în regim de plata cu ora la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 
2015-2016; 

12.  Senatul aprobă cererea  doamnei Mariana Ionela Tudor, lect. univ. dr. în cadrul 
Departamentului de Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice 
în regim de plata cu ora la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 
2015-2016; 

13.  Senatul aprobă cererea doamnei Elena Ioana Iconaru, conf. univ. dr. în cadrul 
Departamentului de Asistenţă medicală şi Kinetoterapie, de a desfăşura activităţi didactice 
în regim de plata cu ora la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, în anul universitar 
2015-2016, ; 

14.  Senatul aprobă cererea doamnei prof. univ. dr. Geanina Cucu-Cuhan, de a desfăşura 
activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Bucureşti, în anul 
universitar 2015-2016; 

15.  Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Nicolae Oprea, conducător de doctorat la 
Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Piteşti, de a desfăşura activităţi didactice în 
regim de plata cu ora la Facultatea de Litere, în anul universitar 2015-2016, în funcţie de 
situaţia rezultată în urma întocmirii statelor de funcţii; 

16.  Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. Malinovschi Viorel, de a desfăşura 
activităţi didactice în regim de de plata cu ora la Facultatea de Ştiinţe, Departamentul 
Ingineria mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate, în anul universitar 2015-2016, în funcţie 
de situaţia rezultată în urma întocmirii statelor de funcţii; 

17.  Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Constantin Ţibrian , de a desfăşura 
activităţi didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de Pregătire a Personalului 
Didactic, în anul universitar 2015-2016, în funcţie de situaţia rezultată în urma întocmirii 
statelor de funcţii; 

18.  Senatul aprobă cererea domnului Doru Anastasiu Popescu, lect. univ. dr. în cadrul 
Facultăţii de Matematică - Informatică, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata 
cu ora la USAMV Bucureşti, filiala Slatina, în anul universitar 2015-2016; 
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19. Senatul aprobă cererea domnului Gheorghe Neacşu, lect. univ. dr. în cadrul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la 
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2015-2016; 

20. Senatul aprobă cererea domnului Ion Popescu, prof. univ. dr. în cadrul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la 
Universitatea din Craiova, în anul universitar 2015-2016; 

21. Senatul aprobă modificarea anexelor 6.a), 6.b), 6.c), din Normele de aplicare a 
Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi 
ai Universităţii din Piteşti, la propunerea dl. Prorector prof. univ. dr. Constantin Drăghici; 

22. Senatul ia act de hotărârea membrilor colectivului care gestionează programul de studiu 
Kinetoterapie şi motricitate specială de a respinge propunerea domnului dr. Nicolae Viorel, 
medic la Spitalul de Pediatrie Piteşti, cu privire la proiectul de colaborare a 
departamentului cu Secţia de chirurgie şi ortopedie pediatrică; 

23. Senatul aprobă obiectivele Strategiei instituţionale pentru internaţionalizarea 
învăţământului, urmând ca dl. Prorector, conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU să refacă 
bugetul aceastei strategii, în vederea aprobării Senatului; 

24. Senatul aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Administrator financiar IIS din 
cadrul Compartimentului Financiar/Serviciul Economic; 

25. Senatul aprobă scoaterea la concurs a unui post de secretar din cadrul Departamentului de 
Pregătire a Personalului Didactic; 

26. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Statutului de funcţionare a şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, 
procese şi produse inovative destinate industriei de automobile, pentru o viitoare şedinţă de 
Senat; Comisia nr. 4 a Senatului va analiza documentele; 

27. Senatul aprobă o sesiune extraordinară în perioada 22.09.2015-24.09.2015. Studenţii au 
dreptul să susţină maxim 3 (trei) examene nepromovate, cu taxa de 200 lei/examen 
nepromovat; 

28. Senatul aprobă propunerile Consiliului de Administraţie cu privire la regulile de trecere a 
studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului universitar 2014-2015, după 
cum urmează: 
a) trecerea studentului în anul IV de studiu (pentru programele de studii de licență cu 4 

ani) se poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 3 ani, este de cel 
mult 30; 

b) trecerea studentului în anul III de studiu (pentru programele de studii de licență cu 3 
ani) se poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 2 ani, este de cel 
mult 25; 

c) trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul, mai puţin pentru cei de la lit a) şi b), 
se poate face în condițiile acumulării a minim 35 credite, din totalul de 60 aferente 
anului respectiv. Acest punct se aplică programelor de studii universitare de licență și 
masterat. 

29. Doamna Prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU ia cuvântul în calitate de membru al 
Senatului, menţionând că participă pentru ultima dată la şedinţele Senatului, ca urmare a 
pensionării; 
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30. Domnul Preşedinte, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA informează Senatul cu privire la 
memoriul primit la secretariatul Senatului, din partea a 35 de cadre didactice din cadrul  
Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu privire la reorganizarea departamentelor din cadrul 
facultăţii; 

31. Domnul Alin Mazăre, Preşedinte ASUP, face o informare cu privire la negocierile purtate 
de Alma Mater cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii şi 
Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 

 
 

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

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
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Anexa 1 
 

Programele de studii universitare de licenţă şi masterat care şcolarizează anul I 
 în anul universitar 2015-2016 

 

Nr. 
crt. Facultatea Specializare/program 

LICEN ŢĂ 

1.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Biologie 
2. Chimie  
3. Ecologie şi protecţia mediului 
4. Terapie ocupaţională 
5. Kinetoterapie şi motricitate specială 
6. Horticultură 
7. Ingineria mediului 
8. Asistenţă medicală generală 
9. Energetică şi tehnologii nucleare 

10.

FACULTATEA DE LITERE 

Limba şi literatura Română – O limbă şi literatură Modernă 
(Franceză, Engleză) 

11.
Limba și literatura engleză – O limbă și literatură 
modernă(franceză,spaniolă,germană) 

12. Limbi moderne aplicate 
13.

FACULTATA DE MECANICĂ 
ŞI TEHNOLOGIE 

Autovehicule Rutiere 
14. Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
15. Inginerie Economică Industrială 
16. Ingineria Transportului şi a Traficului 
17. FACULTATEA DE 

ELECTRONICĂ, 
COMUNICAŢII ŞI 
CALCULATOARE 

Electronică aplicată 
18. Reţele şi software de telecomunicaţii 
19. Calculatoare 
20. Electromecanică 
21.

FACULTATEA DE TEOLOGIE 

Teologie Asistenţă Socială 
22. Artă Sacră  
23. Asistenţă Socială 
24. Pedagogie Muzicală 
25.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

Administrarea afacerilor 
26. Economia comerţului, turismului şi serviciilor 
27. Economia comerţului, turismului şi serviciilor IFR 
28. Contabilitate şi informatica de gestiune 
29. Contabilitate şi informatica de gestiune IFR 
30. Finanţe şi bănci 
31. Management 
32. Management IFR 
33. Marketing 
34. FACULTATEA DE DREPT ŞI  

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

Drept 
35. Drept IFR 
36. Administrație publică 
37.FACULTATEA DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 
Educaţie fizică şi sportivă 

38. Sport şi performanţă motrică 
39. FACULTATEA DE 

MATEMATICA-
INFORMATICĂ 

Informatică 

40. Matematică 
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Nr. 
crt. Facultatea Specializare/program 

41. FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
SOCIO-UMANE 

Psihologie 
42. Jurnalism 
43. Istorie 
44.

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE 
EDUCAŢIEI 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Piteşti 
45. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  - Slatina 
46. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Alexandria 
47. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  - Rm. Vâlcea 
48. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  - Câmpulung 
49. Asistenţă managerială şi secretariat - Pitesti 

MASTERAT 

1.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
 

Biologie medicală 

2. Materiale si tehnologii nucleare 

3. Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 

4. Monitorizarea și protecția mediului 
5.

FACULTATEA DE LITERE 
 

Structura limbii române actuale 
6. Traductologie – limba franceză 
7. Traductologie – limba engleză 
8. Limbaje specializate și traducere asistată de calculator 
9.

FACULTATEA DE 
MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE 

 

Stiinta si tehnologia materialelor (STM)  
10. Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabila (IAMD) 
11. Conceptia si managementul proiectarii automobilului (CMPA) 
12. Ingineria si managementul fabricarii produselor (IMFP) 
13. Managementul Logisticii (ML) 
14. Trafic rutier si evaluarea accidentelor de circulatie (TREAC) 
15. FACULTATEA DE 

ELECTRONICĂ, 
COMUNICAŢII ŞI 
CALCULATOARE 

Inginerie electronică şi sisteme inteligente 
16. Sisteme electro pentru cond. proceselor industriale(2 ani) 

17. Sisteme de conversie a energiei 

18.

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia 
românească 

19. Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet 
20. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 
21. Educaţie Muzicală Contemporană 
22. Consiliere spirituală 
23. Consiliere în asistență socială 

24.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de 
ospitalitate 

25. Contabilitate managerială şi audit contabil 
26. Management contabil şi informatică de gestiune 
27. Economie şi finanţe europene 
28. Managementul strategic al resurselor umane 
29. Management financiar-bancar și în asigurare 

30.
Management strategic și dezvoltatea afacerilor/Strategic 
management and bussines development 

31. FACULTATEA DE DREPT ŞI  
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

Cariere juridice 
32. Administrație publică în contextul integrării europene 
33.

 
FACULTATEA DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

Sport, turism şi activităţi de timp liber (franceză)  
34. Performanţă în sport 
35. Organizare și Conducere în Sport 
36. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare 
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Nr. 
crt. Facultatea Specializare/program 

37. FACULTATEA DE 
MATEMATICA-
INFORMATICĂ 

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (în limba engleză) 

38. Matematică didactică 

39. FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
SOCIO-UMANE 

Comunicare organizaţională 
40. Psihologie clinică-evaluare şi intervenţie 

41.  Istoria românilor şi a României în context european (secolele 
XIV-XX)  

42.

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE 
EDUCAŢIEI 

Management educaţional-Piteşti 
43. Didactica limbilor străine-Piteşti 
44. Consiliere educațională-Piteşti 
45. Educaţie timpurie (Alexandria) 
46. Educaţie timpurie (Rm. Vâlcea) 
47. Management educaţional(Slatina) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


