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Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 

din data de 28.10.2015 
 

 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 42 de membri (38 cadre didactice şi 4  studenţi), 
din totalul de 59 membri ai Senatului (46 cadre didactice şi 13 studenţi). 
 Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Validarea rezultatelor alegerilor directorilor de departament; 
2. Diverse. 
 

1. Senatul validează rezultatele alegerilor directorilor de department, după cum urmează: 
 Facultatea de Ştiin ţe:  
 Departamentul de Ştiinţe ale Naturii: conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE 
 Departamentul Ingineria mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate: conf. univ. dr. Daniela GIOSANU 
 Departamentul Asitenţă Medicală şi Kinetoterapie: prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL 
 Facultatea de Litere 
 Departamentul Limbă şi Literatură: lect. univ. dr. Adina DUMITRU 
 Departamentul Limbi Străine Aplicate: conf. univ. dr. Laura CÎŢU 
 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 
 Departamentul Autovehicule şi Transporturi: conf. univ. dr. Adrian CLENCI 
 Departamentul Fabricaţie ţi Management Industrial: conf. univ. dr. Eduard NIŢU 
 Facultatea de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică 
 Departamentul Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică: prof. univ. dr. Gheorghe ŞERBAN 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă 
 Departamentul Asistenţă Socială: prof. univ. dr. Maria CONSTANTINESCU 
 Departamentul Teologie: lect. univ. dr. Gheorghe GÂRBEA 
 Departamentul Arte: prof. univ. dr. Paul BAIDAN 
 Facultatea de Ştiin ţe Economice 
 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie: conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU 
 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor: conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
 Facultatea de Drept şi Ştiin ţe Administrative 
 Departamentul Drept şi Administraţie Publică: lect. univ. dr. Carmina POPESCU 
 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 Departamentul Educaţie Fizică: prof. univ. dr. Ionela NICULESCU 
 Departamentul Performanţa în Sport: conf. univ. dr. Marian CREŢU 
 Facultatea de Matematică-Informatic ă 
 Departamentul Matematică-Informatică: lect. univ. dr. Doru CONSTANTIN 
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 Facultatea de Ştiin ţe Socio-Umane 
 Departamentul Psihologie, Istorie şi Ştiinţe ale comunicării: conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL 
2.  Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului lect. univ. dr. Eduard ASADURIAN, de la 

Facultatea de Matematică-Informatică, pe locul rămas vacant în urma încetării contractului individual 
de muncă al domnului Mircea Boloşteanu, conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); domnul lect. univ. dr. Eduard ASADURIAN va 
face parte din Comisia nr. 7 - Comisia pentru analiza şi avizarea acordării titlurilor onorifice; 

3.  Senatul validează alegerea ca membru în Senat a doamnei prof. univ. dr. MIHAELA DIACONU, de 
la Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor, pe locul 
rămas vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca urmare a pensionării 
domnului prof. univ. dr. Constantin Drăghici (conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); doamna prof. univ. dr. MIHAELA DIACONU va 
face parte din Comisia nr. 3 - Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a concursurilor 
didactice; 

4.  Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Piteşti;  

5.  Senatul aprobă modificarea planului de învăţământ la programul de conversie – Pedagogia 
învăţământului preşcolar şi primar, conform noilor standarde ARACIS; 

6.  Senatul hotărăşte amânarea prezentării situaţiei financiare a SC Upit Noua Generaţie SRL; domnul 
Prorector, conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU va fi notificat să prezinte această situaţie  la următoarea 
şedinţă de Senat; 

7.  Senatul aprobă înlocuirea în Biroul Electoral a domnului lect. univ. dr. Gheorghe Neacşu, ca membru 
supleant, cu dl. asist univ. dr. Horia Dumitrescu; 

8.  Senatul aprobă cererea doamnei Brînzea Victoria Mihaela, secretar la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, cu privire la desfăşurarea de activităţi în regim de PO la Departamentul de Management 
şi Administrarea Afacerilor; 

9.  Preşedintele Senatului prezintă cererea de demisie a dl. lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu din funcţia 
de director al Centrului pentru colaborare cu absolvenţii şi mediul socio-economic, începând cu 14 
octombrie 2015; Senatul hotărăşte: Consiliul de Administraţie va solicita d-lui lect. univ. dr. Mircea 
Bărbuceanu să prezinte un raport de activitate; 

10.   Senatul aprobă detaşarea doamnei Ionescu Elisabeta de la SC Muntenia Grup S.R.L. la Universitatea 
din Piteşti, pe postul de îngrijitoare, în cadrul corpului B; 

11.   Senatul aprobă Referatul cu privire la fundamentarea financiară pentru programele de studii de 
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR); 

12. Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Radu Racotă, de a desfăşura activităţi didactice în 
regim de plata cu ora la Departamentul Autovehicule şi Transporturi, în anul universitar 2015-2016, 
după pensionare; 

13. Senatul hotărăşte scoaterea la concurs pentru semestrul I a următoarelor posture: două posturi de 
profesor, poz. 1 şi poz. 2, la Departamentul Fabricaţie şi Management industrial, la solicitarea 
Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, un post de conferenţiar, poz. 9, la Departamentul Ştiinţele ale 
Naturii, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe, un post de asistent, poz. 56, la Departamentul de 
Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică,  la solicitarea Facultăţii Electronică, Calculatoare şi 
Inginerie Electrică; 
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14. Senatul aprobă ca, începând cu anul universitar 2015-2016, conducătorii de doctorat precum şi 
personalul didactic implicat în activităţile şcolilor doctorale  din cadrul IOSUD, să fie salarizaţi în 
baza statelor de funcţii proprii, cu următoarele menţiuni:   
- fiecare şcoală doctorală îşi va gestiona resursele financiare provenite din subvenţia pe fiecare 

student doctorand şi din taxele achitate de studenţii cu taxă; 
- fiecare şcoală doctorală va direcţiona cheltuielile de regie de 25% din sursele financiare, către 

Universitatea din Piteşti; 
- fiecare şcoală doctorală va stabili tariful de plata cu ora pentru activităţile desfăşurate, cu 

încadrarea în limitele legale ale acestora; 
- fiecare şcoală doctorală este obligată să îşi acopere orice cheltuieli legate de procesele de abilitare, 

comisii de doctorat, etc. 
15.  La propunerea Consiliului de Administraţie, în anul universitar 2015-2016, în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 41/2015, Senatul aprobă continuarea raporturilor juridice de muncă pentru: 
Brînză Diana Elena (Facultatea de Ştiinţe economice), Dorobăţ Magdalin Leonard (Facultatea de 
Ştiinţe), Văduva Clavac Camelia (Facultatea de Teologie), Iancu Elena Olivia (Facultatea de 
Teologie) şi Berechet Alin (Facultatea de Electronică, Calculatoare şi inginerie electrică); 

16.  Senatul aprobă înfiinţarea unui nou master – Sisteme incorporate, cu predare în limba engleză  - 
Embedded systems; 

17.  Senatul propune Consiliului de Administraţie analizarea şi găsirea soluţiilor juridice, legale ca toţi 
angajaţii Universităţii din Piteşti să aibă încadrare la minim. Propunerea a fost votată în 
unanimitate de membrii Senatului. 

 
 
 
 
 

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

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


