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din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 17.06.2013
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 49 de membri (41 cadre didactice şi 8 studenţi),
din totalul de 62 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 15 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
2.
3.

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Incubatorului de Afaceri şi Transfer
Tehnologic al Universităţii din Piteşti (IATT-UPIT);
Prezentarea Contractului Colectiv de Muncă;
Diverse.
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Incubatorului Tehnologic şi de
Afaceri al Universităţii din Piteşti (ITA-UPIT);
Domnul Prorector prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI prezintă Contractul Colectiv de Muncă.
În urma sesizării depuse la Senat de către Preşedintele ASUP, domnul ş.l. ing. dr. Alin
Gheorghiţă MAZĂRE şi a discuţiilor din timpul şedinţei, Senatul hotărăşte ca cele două comisii
de negociere a Contractului Colectiv de Muncă să ia în discuţie aceste sesizări, iar în următoarea
şedinţă să ia act de forma finală a acestuia;
Domnul Preşedinte al Senatului, conf. univ. dr. Nicoale BRÎNZEA face o informare cu privire la
participarea la Congresul Educaţiei, ce a avut loc în zilele de 14, 15 iunie, la Bucureşti;
Senatul aprobă structura generală pentru anul universitar 2013-2014;
Senatul aprobă taxele de şcolarizare pentru programele de licenţă, pentru anul universitar 20132014, după cum urmează:

1.
2.

3.
4.
5.

Nr.
crt.

1.

Facultatea

Facultatea de
Ştiinţe
36-0-01

Domeniul pentru
studii universitare de
licenţă
Chimie
Ştiinţe inginereşti
aplicate
Psihologie
Ingineria mediului
Biologie
Ştiinţa mediului
Horticultură
Sănătate
Kinetoterapie

Forma de
învăţământ
ZI / 3 ani

Programul de studii
Chimie

Taxa
anuală
2500

ZI / 4 ani

Inginerie fizică

3000

ZI / 3 ani
ZI / 4 ani
ZI / 3 ani

Terapie ocupaţională
Ingineria mediului
Biologie

2500
3000
2500

ZI / 3 ani

Ecologie şi protecţia mediului

2500

ZI / 4 ani
ZI / 4 ani

Horticultură
Asistenţă medicală generală

2500
3800

ZI / 3 ani

Kinetoterapie şi motricitate specială

2500
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul pentru
studii universitare de
licenţă

Forma de
învăţământ
ZI / 3 ani

2.

Facultatea de
Litere

ZI / 3 ani
Limbă si literatură
ZI / 3 ani

36-0-02
Limbi moderne
aplicate

3.

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
36-0-03

4.

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare
36-0-04

Ingineria
autovehiculelor
Inginerie industrială
Inginerie şi
management
Ingineria
transporturilor
Inginerie electronică
şi telecomunicaţii
Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Inginerie electrică

Facultatea de
Teologie
Ortodoxă

Limba şi literatura română – o
limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză)
Limba şi literatura franceză – limba
şi literatura engleză
Limba şi literatura română – limba
şi literatura engleză (la Rm. Vâlcea)

Taxa
anuală
2500
2500
2500

ZI / 3 ani

Limbi moderne aplicate

2500

ZI / 4 ani

Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (limba
franceză)
Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie economică şi industrială
Inginerie economică şi industrială
Ingineria transporturilor şi a
traficului
Electronică aplicată
Reţele şi software de
telecomunicaţii

3000

ZI / 4 ani
ZI / 4 ani
ZI / 4 ani
ZI / 4 ani
ZI / 4 ani
ZI / 4 ani

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

ZI / 4 ani

Calculatoare

3000

Asistenţă socială

ZI / 4 ani
ZI / 4 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Electromecanică
Teologie ortodoxă pastorală
Teologie ortodoxă didactică
Teologie ortodoxă asistenţă socială
Artă sacră
Asistenţă socială

3000
2500
2500
2500
2500
2500

Muzică

ZI / 3 ani

Pedagogie muzicală

2500

Teologie
5.

Programul de studii

36-0-05
Finanţe
Management
6.

Facultatea de
Ştiinţe
Economice

Management
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

Marketing

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Administrarea afacerilor
Marketing

Contabilitate

Zi-FR / 3
ani

Contabilitate şi informatică de
gestiune

ZI / 3 ani

Economie şi afaceri internaţionale

ZI / 3 ani

Economie agroalimentară şi a
mediului

Economie şi afaceri
internaţionale
Economie
Facultatea de
Ştiinţe Juridice
şi
Administrative
36-0-07

Finanţe şi bănci

Zi-FR / 3
ani

Administrarea
afacerilor

36-0-06

7.

Zi-FR / 3
ani
Zi-FR / 3
ani

2500 ZI/
FR 2250
2500 ZI/
FR 2250
2500 ZI/
FR 2250
2500
2500
2500 ZI/
FR 2250
2500
2500

Drept

Zi-FR / 4
ani

Drept

2500 ZI/
FR 2250

Ştiinţe administrative

Zi-FR / 3
ani

Administraţie publică

2500 ZI/
FR 2250
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Nr.
crt.

Facultatea

8.

Facultatea de
Educaţie fizică
şi Sport

9.

36-0-08
Facultatea de
MatematicăInformatică
36-0-09

Domeniul pentru
studii universitare de
licenţă

Forma de
învăţământ
ZI / 3 ani

Facultatea de
Ştiinţe SocioUmane
36-0-10

2500

Informatică
Istorie

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

Informatică
Istorie

2500
2500

Relaţii internaţionale
şi studii europene

ZI / 3 ani

2500

Psihologie

ZI / 3 ani

Relaţii internaţionale şi studii
europene
Psihologie

Ştiinţe ale comunicării

ZI / 3 ani

Ştiinţe ale educaţiei

ZI / 3 ani
ZI / 3 ani
ZI / 3 ani

36-0-11
Ştiinţe administrative

6.

Educaţie fizică şi sportivă

ZI / 3 ani

ZI / 3 ani
Facultatea de
Ştiinţe ale
Educaţiei

2500

Matematică

ZI / 3 ani

11.

Sport şi performanţă motrică

Taxa
anuală

Educaţie fizică şi sport
ZI / 3 ani

10.

Programul de studii

ZI / 3 ani

Matematică

Jurnalism
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (la Câmpulung)
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (la Alexandria)
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (la Rm. Vâlcea)
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (la Slatina)
Asistenţă managerială şi secretariat

2500

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Senatul aprobă taxele anuale de studii pentru programele de master, pentru anul universitar 20132014, după cum urmează:
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă
Administrarea afacerilor

Facultatea de Ştiinţe
Economice
1.

Finanţe
Contabilitate
Management

2.

Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi
Administrative

Drept
Ştiinţe administrative
Interdisciplinar (Drept,
Limbă şi literatură)

Programul de studiu/Specializarea

Taxa
anuală

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
de ospitalitate
Economie şi finanţe europene
Sisteme bancare europene
Contabilitate managerială şi audit contabil
Management contabil şi informatică de gestiune
Managementul strategic al resurselor umane
Managementul dezvoltării afacerilor în contextul
globalizării
Asistenţa juridică a întrepriderii

2500

Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
Administraţie publică în contextul integrării
europene
Jurislingvistică – Terminologie şi traducere juridică

3

2500

Nr.
crt.

3.

Facultatea

Facultatea de
Matematică Informatică

Domeniul de licenţă

Informatică

Matematică

4.
Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Programul de studiu/Specializarea
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (în
limba engleză)
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor
software
Matematică aplicată
Matematică didactică
Structura limbii române actuale
Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba
franceză-limba engleză-limba română)
Literatura română modernă şi contemporană
Traductologie – Limba franceză
Traductologie – Limba engleză
Studii literare franceze

Taxa
anuală

2500

2500

Limbă, cultură și identitate în Europa
Tendințele actuale ale limbii și literaturii
române (Râmnicu Vâlcea)

Ingineria autovehiculelor
5.

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Interdisciplinar (chimie,
inginerie industrială,
ingineria autovehiculelor)

Ingineria asistată pentru autoturisme
Optimizarea constructivă a autoturismelor
Managementul calităţii în industria de automobile
Concepţia şi managementul proiectării
automobilului
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria
de autovehicule
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă
(în limba engleză)
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
Managementul logisticii

2500

Ştiinţa şi tehnologia materialelor
Teologie sistematică şi practică
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Ecumenism

6.

Facultatea de Teologie
Ortodoxă

Teologie
Apologetică şi duhovnicie

Psihoterapie creștină
Restaurarea icoanei, a picturii murale și de
șevalet
Asistenţă socială

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Muzică

Educaţie muzicală contemporană

2500

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
7.

8.

Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport

Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane

Educaţie fizică şi sport

Sport, turism şi activităţi de timp liber
Performanţă în sport

Filosofie

Etica politicilor publice

Psihologie
Ştiinţe ale comunicării

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie
Comunicare organizaţională

Istorie

Istoria românilor şi a României în context european
(secolele XIV-XX)
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2500

2500

Nr.
crt.

9.

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe

Domeniul de licenţă
Biologie
Ştiinţe inginereşti aplicate
Educaţie fizică şi sport
Interdisciplinar (Chimie,
Biologie, Fizică)
Interdisciplinar (Biologie,
Horticultura, Ecologie şi
protecţia mediului)

10.

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

Inginerie electrică

11.

7.

Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Taxa
anuală

Programul de studiu/Specializarea
Conservarea şi protecţia naturii
Biologie medicală
Materiale şi tehnologii nucleare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

2500

Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi
protecţia mediului
Protecţia plantelor
Sisteme electronice de procesare paralelă şi
distribuită
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Electronica surselor autonome de energie electrică
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
teleconducere
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
industriale
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
electromecanice
Sisteme de conversie a energiei
Didactica limbilor străine
Educaţie timpurie
Management educaţional
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

2500

2500

Senatul aprobă taxele de cazare în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2013-2014, după
cum urmează:

(Taxe ce evoluează în raport cu nivelul subvenţiei M.E.N. şi a costurilor cu utilităţile)
1. Taxe standard: (lei/ lună)
Nr.
crt.
1.

Căminul
Căminul nr. 1 Războieni

2.
Căminul nr. 2 Gh. Doja
3.
Căminul nr. 3 Gh. Doja
4.
Căminul nr. 4 Ştefăneşti

2.

Categoria de taxe

Taxe 2012-2013

Taxe 2013- 2014

90
140
80
100
140
80
100
140
80
100
140
80

90
140
80
100
140
80
100
140
80
100
140
80

Studenţi subvenţionaţi
Studenţi cu taxă
Studenţi cu părinţi cadre didactice
Studenţi subvenţionaţi
Studenţi cu taxă
Studenţi cu părinţi cadre didactice
Studenţi subvenţionaţi
Studenţi cu taxă
Studenţi cu părinţi cadre didactice
Studenţi subvenţionaţi
Studenţi cu taxă
Studenţi cu părinţi cadre didactice

Taxe de cazare pentru cadre didactice:

a) Cazare permanentă în cameră cu mai multe locuri –
cadre didactice tinere (sub 30 de ani)
b) cazare cu rezervare permanentă- cadre didactice navetiste
c) cazare cu rezervare nepermanentă- cadre didactice navetiste
d) cazare cadre didactice din sistem, din afara universităţii

100 lei/lună/persoană
140 lei/ lună/ persoană
30 lei/ zi/ persoană
40 lei/ zi/ persoană

3. Taxe de rezervare:
a) taxa de rezervare loc în cămin pentru anul universitar 2013- 2014 (se scade din
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50 lei

taxa de cazare a lunii octombrie)
b) taxa de rezervare loc în cameră/ magazie, pe perioada vacanţei, pentru ocuparea cu
bagaje

10/ lună/ persoană

4. Taxe diverse de cazare:
a) cazare- candidaţi concurs admitere
b) cazare nestandard, studenţi în sesiunea de examene restante
c) cazare- perioada de practică
d) cazare studenţi străini - cont propriu
e) cazare grup organizat de studenţi / elevi din afara universităţii
f) cazare specială pentru studenţi pe perioada vacanţei de vară

8.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

35 lei/ zi/ persoană
25 lei/ zi/ persoană
Cazare standard
210 lei/ lună/ persoană
25 lei/ zi/ persoană
160 lei/ lună/ persoană

Senatul aprobă următoarele taxe pentru anul universitar 2013-2014:
Denumirea taxei
Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
Taxă an de graţie (an refacere)
Prima reînmatriculare
A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
Examen de diferenta şi examene creditate
Refacerea lucrarilor de laborator (2h)
Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din
Piteşti
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de
la o facultate la alta facultate din Universitate sau de la o formă de
învăţământ la alta
Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
Eliberare copii acte din arhivă
Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă”
de la specializări acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
specializări acreditate care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru
studenții din alte universitați care se înscriu individual.
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
specializări acreditate care au absolvit și nu au susținut examenul de
finalizare studii în primii trei ani de la absolvire.
Duplicat diploma /certificat
Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
Eliberare foaie matricolă “LA CERERE”
Eliberare situaţie şcolară, la cerere
Duplicat carnet de student
Taxă eliberare supliment la diplomă la cerere pentru absolvenţi (înainte de
2006)
Taxă eliberare diplomă/certificat în regim de urgenţă
Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor
universităţi
Taxă programă analitică
Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I
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Anul universitar 2013/2014
(RON)
100/100
150 înscriere şi 30 pentru fiecare
p.c. nepromovat
200
400
600
60
40
100
100
200
10/pagina
200
400
200
1000

500
300
100
200 înainte de 1995
100 după 1995
40
40
400
200
50
100
300

Nr.
crt.
25.
26.
27.
28.
29.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Denumirea taxei
Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II
Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să
funcționeze provizoriu.
Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei (începând cu al doilea exemplar
eliberat)
Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă
(începând cu al doilea exemplar eliberat)
Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim
doi ani la susţinerea examenului de finalizare

Anul universitar 2013/2014
(RON)
160
Minim 400
40
40
200

Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, ca pentru anul universitar 2012-2013,
pentru absolvenţii Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universităţii “Aurel Vlaicu” din
Arad şi Universităţii “Alma Mater” din Sibiu, taxa de logistică să fie în valoare de minim 400
lei/student; această taxă va fi stipulată în actul adiţional la protocolul cadru încheiat între
Universitatea din Piteşti şi universităţile mai sus menţionate;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, ca pentru anul universitar 2012-2013,
pentru absolvenţii în baza Legii nr. 84/1995 şi pentru absolvenţii altor universităţi acreditate care
se înscriu individual (conform OM nr. 3545/2013, art. 9) taxa de înscriere să fie în valoare de
1.000 lei;
Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular în învăţământ în anul universitar 2012-2013, pentru
domnul prof. univ. dr. Emilian LEFTER de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi
Calculatoare;
Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular în învăţământ în anul universitar 2012-2013, pentru
domnul prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA, de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie;
Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular în învăţământ în anul universitar 2012-2013, pentru
doamna prof. univ. dr. Alexandrina MUSTĂŢEA, de la Facultatea de Litere;
Senatul aprobă susţinerea examenului de licenţă, sesiunea 2013, de către domnişoara Ciobanu I.
Ileana Aniela, absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, promoţia 2006 şi de
către domnişoara Enache Georgiana Gina, absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de
Litere, promoţia 2012, în cadrul Universităţii din Piteşti;
Domnul Preşedinte al Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA prezintă avizul favorabil din
partea Ministerului Educaţiei Naţionale (nr. 249/12.06.2013) şi cele 3 observaţii, asupra
proiectului de modificare a Cartei Universităţii din Piteşti (eliminarea lit. h), a art. 57,
reformularea art.47 (4) şi eliminarea dispoziţiilor referitoare la instituţia Prorectoratului);
Senatul aprobă hotărârea Consiliului de Administraţie, cu privire la sistarea editării şi eliberării
diplomei până la soluţionarea plângerii penale, care se va înainta la parchet, pentru domnişoara
Doldoran I. Mirela, absolventă a programului de studii de licenţă Drept, din cadrul Universităţii
“Alma Mater” din Sibiu, având susţinut şi promovat examenul de licenţă în sesiunea iulie 2012
cu Universitatea din Piteşti. În urma verificării documentelor şcolare s-a constatat că domnişoara
Doldoran I. Mirela are la dosarul personal o diplomă de bacalaureat în original, care nu a fost
înregistrată şi eliberată de unitatea şcolară înscrisă pe diplomă, emisă de Grup Şcolar Economic
Administrativ Sibiu;
Senatul aprobă hotărârea Consiliului de Administraţie, cu privire la sistarea editării şi eliberării
diplomei pentru domnişoara Voicu N. Narcisa, absolventă a programului de studii de master
Misiune şi Slujire prin Limbaj Mimico-Gestual, din cadrul Facultăţii de Teologie. În urma
verificării s-a constatat că domnişoara Voicu N. Narcisa a absolvit Universitatea „Constantin
Brîncoveanu”, programul de studii Jurnalism şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Juridice, Administrative şi ale Comunicării, care nu se regăseşte ca program de studii acreditat
sau autorizat să funcţioneze provizoriu în conformitate cu HG nr. 1215/2000;
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, de organizare a unei a II-a sesiuni de
refacere a examenelor, pentru studenţii care susţin examenul de finalizare a studiilor în sesiunea
iunie-iulie 2013; perioada va fi stabilită de către Prorectorul pentru calitatea învăţământului. Se
vor reface maxim 3 examene şi se va plăti o taxa de 60 lei/pct. de credit;
Senatul aprobă reducerea cu 100% a taxei de cazare în cămin, pentru Massaoudi Mosstafa,
student al Facultăţii de Litere;
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, cu privire la acordarea de burse din
venituri proprii, în cuantum de până la 50% din taxa anuală de şcolarizare, pentru Popa Ramona,
studentă a Facultăţii de Litere, în anul I la master, programul Limbi Moderne şi Comunicare
Internaţională;
Senatul aprobă solicitarea din partea Partidei Romilor “Pro-Europa”, ca şi în anul universitar
2013-2014 Universitatea din Piteşti să aloce cel puţin numărul de locuri acordat anul trecut (16
locuri subvenţionate) pentru viitorii studenţi de etnie romă;
Senatul aprobă solicitarea domnului ing. Broștescu Ionuț, Director General Administrativ, cu
privire la transformarea unui post de Administrator Patrimoniu IM, în Administrator Patrimoniu
(inginer) IS, în cadrul Biroului Tehnic de Investiții;
Domnul Rector face o informare cu privire la participarea Universității din Pitești la evenimentele
din ultima perioadă: Congresul Educației (14, 15 iunie 2013), Inaugurarea lucrărilor de
construcţie a infrastructurii Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics, pe platforma de
cercetare Măgurele (ELI-NP);
Doamna prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport,
prezintă rezultatele studenților sportivi care au participat la Campionatul European de kaiac
canoe – seniori. Studentii Universitatii din Pitesti au câstigat la acest campionat 6 medalii: 2 de
argint si 4 de bronz.

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

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