
 

 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 16 din 28.09.2012 
a Senatului Universităţii din Piteşti  

 
 Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 28.09.2012,  

 
Hotărăşte: 

 
Art.1  Validarea rezultatelor admiterii. Domnul Prorector prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC face o 

informare cu privire la situaţia admiterii pentru anul universitar 2012-2013: numărul total al 
studenţilor înmatriculaţi în anul I, studii universitare de licenţă şi masterat este consemnat în 
listele de admitere. 

Art.2 Aprobarea, în urma unei analize,  şcolarizării pentru programele de studii la care numărul 
studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 25 la licenţă şi 15 la masterat. 

Art.3 Validarea rezultatelor concursului de ocupare a posturile didactice vacante, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Postul Candidat Rezultat 

1 
Facultatea de Stiinte 

Asist. univ. poz. 36 Udrişte Angelică Mihai Admis 
2 Lect. univ. poz. 23 Ponepal Maria Cristina Admis 
3 Lect. univ. poz.24 Brînzea Gheorghiţa Admis 
4 

Facultatea de Litere 

Lect. univ. poz.28  Stîngă Ionela Valentina Admis 
5 Conf. univ. poz.15 Mărăşescu Amalia Admis 
6 Lect. univ. poz.22 Boncescu Silvia Admis 
7 Lect. univ. poz. 23 Maciu Andreea Irina Admis 
8 Conf. univ. poz.5 Dabu Bianca Admis 
9 

Facultatea de  
Mecanica si Tehnologie 

Şef lucr. poz.21 Rachieru V.E.Nicoleta Admis 
10 Şef lucr. poz.22 Rotaru Cornelia Ana Admis 
11 Şef lucr. poz.25 Dicu Maria Magdalena Admis 
12 Facultatea de 

Electronica, Comunicatii 
si Calculatoare 

Asist.univ. poz.57 Bîrleanu Florin Marian Admis 

13 Şef lucr. poz.34 Oproescu Mihai Admis 

14 
Facultatea deTeologie 
Ortodoxa 

Lect. univ. poz. 5 Diamandi Saviana Admis 

15 

Facultatea de Stiinte 
Juridice si 
Administrative 

Lect. univ. poz. 23 Zoana Maria Gabriela Admis 
16 Lect. univ. poz. 24 Aleca Carmina Elena Admis 
17 Conf. univ. poz.5 Ristea Ion Admis 
18 Conf. univ. poz.6 Morăreanu Camelia Admis 
19 Conf. univ. poz.7 Tabacu Andreea Elena Admis 
20 Conf. univ. poz.8 Vîlcu Elise Nicoleta Admis 
21 Facultatea de  

Educatie Fizica si Sport 
Asist. univ. poz.24 Gionea Mihai Bogdan Admis 

22 Lect. univ. poz.13 Alecu Aurel Admis 
23 

Facultatea de 
Informatica - Informatica 

Lect. univ. poz.31 Tudose Cristina Vasilica Admis 
24 Lect. univ. poz.32 Lefticaru Raluca Elena Admis 
25 Lect. univ. poz.34 Ştefănescu Alin Admis 
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Nr. 
crt. Facultatea Postul Candidat Rezultat 

26 Lect. univ. poz.35 
Dumitrache Vasilica 

Mihaela 
Admis 

27 Lect. univ. poz. 36 Gheldiu Camelia Admis 
28 

Facultatea de Stiinte 
Socio - Umane 

Lect. univ. poz. 19 Stan Andreea Admis 
29 Lect. univ. poz. 20 Vasile Sanda Alina Admis 
30 Conf. univ. poz. 3 Nicolescu Carmen Admis 
31 Lect. univ. poz. 14 Stoica S. Florin Admis 
32 Lect. univ. poz. 15 Marinescu Alina Gabriela Admis 
33 Lect. univ. poz. 19 Ungureanu George Gabriel Admis 
34 Lect. univ. poz. 21 Popescu C. Cornel Admis 
35 

Facultatea de  
Stiinte ale Educatiei 

Lect. univ. poz. 21 Stan Maria Magdalena Admis 

36 Lect. univ. poz. 25 
Pruneanu Dănuţa 

Magdalena 
Admis 

 
Art.4 Transformarea posturilor personalului administrativ şi didactic-auxiliar din Universitatea din 

Piteşti, cu avizul serviciului O.R.U.S. 
Art.5 Aprobarea regulilor de trecere a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului 

universitar 2011-2012, în baza avizului Biroului Senatului , după cum urmează: 
- trecerea studentului în anul IV de studiu (pentru specializările de studii de licență cu 4 ani) se 

poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 3 ani, este de cel mult 30; 
- trecerea studentului în anul III de studiu (pentru specializările de studii de licență cu 3 ani) se 

poate face dacă numărul creditelor restante, cumulate pe cei 2 ani, este de cel mult 25; 
- trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul 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. 

Art.6 Aprobarea statelor de funcţii cu anexele respective pentru anul universitar 2012-2013,  cu 
recomandările făcute de Comisia nr. 3 (Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a 
concursurilor didactice). 

Art.7 Aprobarea Regulamentului privind angajarea pe perioadă determinată a studenţilor doctoranzi 
pe posturile didactice vacante de asistent universitar. 

Art.8 Aprobarea Procedurii privind acoperirea activităţilor didactice pentru posturile didactice 
vacante suplinite în regim de  plata cu ora (Anexă-grila de salarizare pentru activităţile 
didactice desfăşurate în regim plata cu ora). 

Art.9 Aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice pensionate, cu 48 
voturi „pentru” , 1 vot „împotrivă” şi 2 „abţíneri”. 

Art.10 Aprobarea  planurilor de învăţământ pentru perioada 2012-2015/2012-2016. 
Art.11 Aprobarea Metodologiei privind regimul solicitărilor pentru acordarea de burse pentru 

susţinerea studiilor. 
Art.12 Aprobarea  Procedurii de lucru privind desfăşurarea activităţii Senatului Universităţii din 

Piteşti. 
Art.13 Constituirea unei comisii centrale, care să analizeze sugestiile făcute de membrii Senatului cu 

privire la Procedura pentru stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică; comisia va fi alcătuită 
din: prof. univ. dr. Mărioara ABRUDEANU – preşedinte, prof. univ dr. Marian ENĂCHESCU - 
membru, conf. univ. dr. Adrian CLENCI. Comisia va lua în considerare, de asemenea  
propunerile fiecărei facultăţi. 

Art.14 Aprobarea Planului strategic pentru cercetare ştiinţifică. 
Art.15 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti va fi trimis spre 

analiză şi avizare la Comisia nr. 2 (Comisia pentru controlul asigurării calităţii) . 



Art.16 Aprobarea Anexei nr. 1 - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Institutului de Formare şi Performanţă Muntenia [IFPM]. 

Art.17 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Prorectoratului pentru  relaţii cu 
studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic. 

Art.18 Aprobarea Regulamentului  privind acordarea titlurilor onorifice. 
Art.19 Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti va fi amânată 

pentru o şedinţă de Senat viitoare. 
Art.20 Destituirea din funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe  Socio-Umane a doamnei prof. univ. dr. 

Geanina CUCU-CIUHAN şi sancţionarea doamnei Mihaela MARCU cu 5% din salariul lunar pe 
o perioadă de 3 luni şi monitorizarea facultăţii până la numirea noului decan, conform 
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare şi numire a decanilor 
2012-2016, ca urmare a raportului Consiliului de Administraţie. 

Art.21 Validarea în funcţia de director al CSUD, a domnului prof. univ. dr. Marian ENĂCHESCU. 
Art.22 Constituirea unei comisii pentru negocierea contractului colectiv de muncă. 
Art.23 Scoaterea la concurs a două posturi de informatician 1 AS. 
Art.24 Înfiin ţarea unei societăţi comerciale, cu sediul social în Piteşti, strada Târgul din Vale nr. 1, 

capital social de 200 lei, având ca obiect principal de activitate alimentaţie publică şi închiriere. 
Societatea va avea ca reprezentant legal pe Rectorul Universităţii din Piteşti, prof.univ.dr. Ionel 
Didea, cenzor Bengescu Marcela şi consiliul de administraţie compus din: 

    - Preşedinte:  conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU; 
- Membru: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC; 
- Membru: prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI; 

 Notă: denumirea societăţii va fi comunicată ulterior, într-o viitoare şedinţă de Senat; 
Art.25 Desemnarea doamnei lect. univ. dr. Nenu Carmen (Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative, Departamentul Drept și Administrație publică) cu atribuții de asistență juridică a 
Senatului, începând cu data de 1 octombrie 2012. Pentru exercitarea atribuțiilor suplimentare, 
Doamna lect. univ. dr. Nenu Carmen va beneficia de un salariu majorat cu 25% din norma de 
bază. 

Art.26 Anularea licenţei domnului Ion N. MUNTEANU, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
specializarea Asistenţă Socială,  promoţia 2012, deoarece la dosarul personal a prezentat o 
diplomă falsă. 

Art.27 Începînd cu 1 octombrie 2012,  personalul didactic titular  al  Universitatii din Pitesti nu va mai 
exercita, prin cumul de functii, în cadrul instituţiei de învăţământ, o alta funcţie didactică 
auxiliară sau nedidactică. 

Art.28 Constituirea unei comisii de  disciplină, care să analizeze faptele constatate la cantina 
studenţească. Componenţa comisiei este: 

- Preşedinte: conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU 
- Membru: Viorica MAZILU -  administrator financiar 
- Membru: Doina MORARU – consilier juridic 
- Membru: Costel TRANDAFIRESCU –şef serviciu investiţii achiziţii 
- Reprezentant sindicat SLUP:  lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU  

Art.29 Aprobarea cererii doamnei Sanda Alina VASILE, cadru didactic titular la Universitatea din 
Piteşti, prin care solicită să desfăşoare activităţi didactice în regim plata cu ora la Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în anul universitar 2012-2013. 

Art.30 Aprobarea cererii domnului prof. univ. dr. Ion POPESCU, cadru didactic titular la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, prin care solicită să desfăşoare activităţi didactice în regim plata cu ora la 
Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova, în anul universitar 2012-2013. 

Art.31 Aprobarea cererii domnului prof. univ. dr. Ion ISĂROIU, cadru didactic titular la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, prin care solicită să desfăşoare activităţi didactice în regim plata cu ora la 
Facultatea de Teologie, Universitatea din Târgovişte, în anul universitar 2012-2013. 



Art.32 Aprobarea cererii doamnei lect. univ. dr. Amalia PANDELICĂ, cadru didactic titular la 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor, prin 
care solicită să desfăşoare activităţi didactice în regim plata cu ora la Facultatea de Marketing, 
Academia de Studii Economice, Bucureşti, în anul universitar 2012-2013. 

Art.33 Constituirea unei comisii de disciplină care să analizeze situaţia creată la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, în timpul desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de lector universitar, de 
către doamna Nicoleta ISAC. Comisia va avea următoarea componenţă: 

- Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC 
- Membru: prof. univ. dr. Dinel POPA 
- Membru: Doina MORARU – consilier juridic 

Art.34 Modificarea organigramei Universităţii din Piteşti. 
Art.35 Amenajarea sălii Senatului. 
Art.36 Înfiin ţarea unui laborator de energii regenerabile, care să cuprindă echipamentele puse la 

dispoziţia Universităţii din Piteşti de către domnul dr. ing. Cicerone Marinescu. Pentru acest 
laborator Universitatea va pune la dispoziţie un spaţiu de depozitare a echipamentelor, până la 
amenajarea spaţiului dedicat laboratorului. Domnul dr. ing. Cicerone Marinescu va sprijini şi 
coordona amenajarea laboratorului de energii regenerabile. 

Art.37 Acordarea unei burse postdoctorale pe durata unui an începând cu ianuarie 2013,  pentru lectorul 
francez, care va desfăşura activităţi la Facultatea de Litere, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 
şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. 

Art.38 Echiparea unei săli cu un sistem multimedia, în scopul organizării de seminarii, conferinţe, 
colaborări internaţionale, etc.. 

 
 
    
 

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

 


