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din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 26.09.2014
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 45 de membri (44 cadre didactice şi 1 student), din
totalul de 55 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 8 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Aprobarea planurilor de învăţământ;
2. Analiza şi aprobarea şcolarizării unor programe de studii la care numărul studenţilor înmatriculaţi
este mai mic de 40 la licenţă şi 25 la masterat;
3. Validarea rezultatelor admiterii la programele de studii universitare de licenţă şi masterat pentru
anul universitar 2014-2015;
4. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din
Universitatea din Piteşti;
5. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate, care vor desfăşura activităţi didactice în regim de plata
cu ora, în anul universitar 2014-2015;
6. Aprobarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015;
7. Aprobarea Metodologiei managementului proiectelor şi a următoarelor proceduri: Procedura de
implementare de proiecte, Procedura de dezvoltare de proiecte, Procedura de iniţiere de proiecte şi
Procedura de remunerare a activităţilor din proiecte;
8. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea colegiului de învăţământ terţiar
nonuniversitar;
9. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2014/2015 la colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar;
10. Aprobarea planului de şcolarizare al Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar
în anul universitar 2014-2015;
11. Diverse.
1.
2.
3.
4.

Senatul hotărăşte amânarea aprobării planurilor de învăţământ pentru viitoarea şedinţa de Senat;
Domnul Prorector pentru calitatea învăţământului, prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC, prezintă
rezultatele admiterii pentru anul universitar 2014-2015.
Domnul Prorector pentru colaboare internaţională şi politici de informatizare, conf. univ. dr. Mihai
BRĂSLAŞU prezintă raportul comisiei de analiză a statelor de funcţii (numită de domnul Rector);
Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie cu privire la scăderea procentului pentru regie
la 35%;
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5.

Senatul aprobă propunerea Consiliului de Adminitraţie cu privire la funcţionarea programelor de studii
pentru anul I în condiţiile constituirii de formaţii cu număr minim de 30 de studenţi pentru licenţă şi
20 de studenţi pentru masterat. Vor fi modificate astfel Hotărârea Senatului nr. 124/17.07.2014 şi
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pentru anul universitar
2014-2015;
6. Senatul hotărăşte ca în cazul programelor de studii care au un număr mai mic de 30 studenţi (pentru
programele de studii de licenţă), respectiv 20 (pentru programele de studii de master), candidaţii
înmatriculaţi vor fi redistribuiţi, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program,
conform opţiunii, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs; în cadrul
departamentului/facultăţii au prioritate pentru a fi şcolarizate programele cu număr mai mare de
studenţi;
7. Senatul validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea din
Piteşti (Anexa 1);
8. Senatul hotărăşte amânarea aprobării listei cadrelor didactice asociate, care vor desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2014-2015, pentru viitoarea şedinţă de Senat;
9. Senatul hotărăşte amânarea aprobării statelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015, pentru
viitoarea şedinţă de Senat;
10. Senatul aprobă Metodologia managementului proiectelor şi următoarele proceduri: Procedura de
implementare de proiecte, Procedura de dezvoltare de proiecte, Procedura de iniţiere de proiecte şi
Procedura de remunerare a activităţilor din proiecte;
11. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea colegiului de învăţământ terţiar
nonuniversitar;
12. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2014/2015 la colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar; Senatul aprobă planul de
şcolarizare al Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar în anul universitar 2014-2015 (anexă la
Metodologie);
13. Domnul Rector anunţă că director la Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar este domnul
Deaconu Laurenţiu;
14. Senatul aprobă planurile de învăţământ ale programelor de conversie profesională;
15. Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Ion POPESCU de a desfăşura activităţi didactice în
regim de plata cu ora la Universitatea din Craiova;
16. Senatul hotărăşte amânarea discutării cererilor de reîncadrare depuse la secretariatul Senatului de către
domnul profesor Ion Tabacu, domnul profesor Tudor Bălănescu, domnul profesor Nicolae Popa şi
doamna profesoară Luminiţa State;
17. Senatul respinge cererea doamnei Clara Abrudeanu cu privire la continuarea activităţilor cu jumătate
de normă, în anul univesitar 2014-2015 la Facultatea de Litere;
18. Senatul aprobă propunerea domnului prof. univ. dr. Constantin Drăghici, Prorector pentru relaţii cu
studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, de modificare şi completare a Metodologiei de
decontare a abonamentelor de transport pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti, după cum
urmează:
I. Art. 9 va avea următorul conţinut: „Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport în comun
studenţii înmatriculaţi la cursuri de zi, toate ciclurile de studii (licenţă, masterat şi doctorat), cu
limita maximă de 26 de ani şi pe o distanţă de până la 30 km.” (conform Ordonanţei de Urgenţă Nr.
117/23.12.2013, art. 205, alin. 2).
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II.

Se introduce un nou articol:
Art. 11., cu următorul conţinut, context în care art. 11. devine art.12., astfel:
„În limita distanţei reglementată la art. 9. (30 km) se permite decontarea şi a biletelor de la
mijloacele de transport rutier, cu condiţia consemnării în lista centralizatoare, pentru fiecare
solicitant, a următoarelor date şi informaţii:
- ruta de transport;
- data efectuării transportului;
- seria şi valoarea biletului spre decontare.
Lista centralizatoare se avizează de către secretariat şi se aprobă de către decanul facultăţii”.
19. Senatul aprobă propunerea domnului prof. univ. dr. Constantin Drăghici, Prorector pentru relaţii cu
studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, de modificare şi completare a Normelor de aplicare a
Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin pentru studenţi Universităţii din
Piteşti, după cum urmează:
I. La Cap. 4. Bursa specială, acordată din venituri proprii, art. 4.1. va avea următorul conţinut:
4.1. Pot beneficia de burse speciale din veniturile proprii ale universităţii:
salariaţi ai Universităţii din Piteşti, fără studii superioare, care sunt şi studenţi ai universităţii
pentru prima dată la programele de studii universitare de licenţă/masterat, în acelaşi
domeniu;
copii ai salariaţilor Universităţii din Piteşti, studenţi la programele de studii universitare de
licenţă/masteat, pentru un singur program, în acelaşi domeniu;
studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat la forma de învăţământ cu
frecvenţă, cu taxă, dar care îndeplinesc concomitent următoarele cerinţe:
- media generală a anului anterior sau a mediei de admitere mai mare sau egală cu 8,00;
- studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat, membri ai aceleiaşi
familii (fraţi, surori) care sunt înmatriculaţi la universitate, a căror familie nu realizează
pe ultimele 3 luni un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul
minim pe economie;
- studenţi la programele de studii universitare de licenţă/masterat căsătoriţi şi care sunt
înmatriculaţi ambii la universitate şi au în întreţinere cel puţin un copil, a căror familie nu
realizează pe ultimele 3 luni un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare decât
salariul minim pe economie;
- nu obţin altă categorie de bursă (de performanţă, de merit, de ajutor social).
Această categorie de bursă se utilizează pentru plata taxei de şcolarizare în anul universitar în
care este obţinută.
II. La Cap. 8. Prevederi speciale, art. 8.1. va avea următorul conţinut:
8.1. Listele nominale cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă/masterat
bursieri se vor întocmi conform modelului din Anexa 6.a, 6.b., 6.c., în trei exemplare
originale, 1 exemplar se depune la Secretarul şef din universitate, 1 exemplar la
Compartimentul Activităţi Sociale (inclusiv în format electronic), iar 1 exemplar la destinaţia
facultăţii. Listele se depun, pentru semestrul I, în termenul prevăzut de Anexa 4, iar pentru
semestrul al II-lea - în prima săptămână de activităţi didactice. De asemenea, listele nominale
cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă/masterat bursieri se semnează de
către decanul facultăţii, pe baza situaţiei elaborată de secretariatul facultăţii, la propunerea
Comisiei de atribuire a burselor în facultate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, însoţite de
procesul verbal de atribuire, semnat de membrii comisiei.
III. Se introduce un nou articol:
8.5. În situaţia în care se constată că diplomele de bacalaureat / licenţă / masterat au fost obţinute
fraudulos, cuantumul burselor primite se va restitui în termenul stabilit de comun acord cu
persoana în cauză. În caz contrar se va proceda la sesizarea instanţei de drept competentă să
soluţioneze cazul.
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20. Senatul aprobă cererile studenţilor Chiuţă Cristian, anul I, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie şi
Duţă Dragoş, anul II, Facultatea de Electronică, Calculatoare şi Telecomunicaţii, de a beneficia de
sesiune extraordinară în scopul acumulării a minim 35 credite necesare promovării;
21. Senatul ia act de cererea domnului conf. univ. dr. Mihai POPESCU, prin care solicită scoaterea la
concurs a unui post de profesor universitar, pentru anul universitar 2014-2015, urmând ca în viitoarea
şedinţă de Senat, Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie, de la Facultatea de Ştiinţe să
prezinte un punct de vedere în legătură cu această solicitare.

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

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

Anexa 1
Rezultatele concursurilor
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pentru posturi didactice – septembrie 2014
Nr.
crt.

Candidat

1

Soare Liliana
Cristina

2

Manu Ctin
Dan

3

4

Giosanu
Daniela
Ungureanu
Alina Maria

5

Plăiaşu
Adriana
Gabriela

6

Babă
Alexandru

7

Tudor
Mădălin
Marian

8

Ştefan
Cristian

9

Diamandi
Saviana

10
11

Lupaşcu
Marian
Bondoc
Maria
Daniela

Facultatea
Facultatea de
Ştiinţe
- // -

- // Facultatea de
Litere
Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
- // -

- // -

Facultatea de
Electronica,
Comunicaţii şi
Calculatoare
Facultatea de
Teologie
Ortodoxă
-// Facultatea de
Ştiinţe
Economice

12

Ţaicu Marian

13

Drăghici
Andreea

14

Nenu Carmen
Constantina

- // -

15

Singh Amelia
Veronica

- // -

16

Pîrvu Adriana
Ioana

- // -

- // Facultatea de
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Rezultat
concurs
(comisie)

Aviz
Consiliul
facultaţii

Validare
Senat

Nr.9 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 8 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr.9 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 26 – lector

Admis

Favorabil

Validat

Nr.12 –conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 26 – şef lucrări

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 37 – asistent

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 49- asistent

Respins

Confirmă
respingerea

Validat
Respingerea

Departamentul de arte

Nr. 3 - conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Departamentul de arte

Nr. 5 - conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Departamentul
contabilitate

Nr. 9 - conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 16 - lector

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 9 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 10 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 26 – lector

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 32 – asistent

Admis

Favorabil

Validat

Departamentul
Dep. de Ştiinţe ale
Naturii
Dep. de Asistenţă
medicală şi
kinetoterapie
Dep. de Ingineria
mediului şi ştiinţe
inginereşti aplicate
Departamentul de
Limbă şi Literatură
Departamentul
Fabricaţie şi
Management
industrial
Departamentul
Fabricaţie şi
Management
industrial
Departamentul
Fabricaţie şi
Management
industrial
Departamentul de
electronică,
comunicaţii şi
calculatoare

Departamentul
contabilitate
Departamentul de
Drept şi
Adiministraţie publică
Departamentul de
Drept şi
Adiministrraţie
publică
Departamentul de
Drept şi
Adiministrraţie public
Departamentul de
Drept şi
Adiministraţie publică

Postul
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Nr.
crt.

Candidat

17

18
19
20
21

Validare
Senat

Nr. 33 – asistent

Admis

Favorabil

Validat

NR. 8 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

NR. 8 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 19 – lector

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 6 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 7 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Nr. 20 – lector

Admis

Favorabil

Validat

Departamentul de
Psihologie şi Ştiinţele
Comunicării

Nr. 26 – asistent

Admis

Favorabil

Validat

Departamentul pentru
Pregătirea
Personalului Didactic

Nr. 3 – conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Puran Andra
Nicoleta

- // -

Departamentul de
Drept şi
Adiministraţie publică

Cojanu Florin

Facultatea de
Educaţie Fizică
şi Sport

Departamentul de
Educaţie Fizică

Rabolu
Emilian
Ştefănică
Valentina
Răban
Motounu
Nicoleta

- // - // Facultatea de
Ştiinţe Socio Umane

Vitalia Ileana
Loredana

- // -

23

Popescu
Elena

- // -

25

Aviz
Consiliul
facultaţii

Departamentul

22

24

Rezultat
concurs
(comisie)

Facultatea

Bădulescu
Andreea
Laura
Tănase
Marinela

- // -

D.P.P.D.

Departamentul
Performanţă în sport
Departamentul
Performanţă în sport
Departamentul de
Psihologie şi Ştiinţele
Comunicării
Departamentul de
Psihologie şi Ştiinţele
Comunicării
Departamentul de
Psihologie şi Ştiinţele
Comunicării

Postul

Notă: au rămas vacante urmatoarele posturi:
- Postul nr. 3 conferenţiar la Departamentul Asistenţă socială din cadrul Facultaţii de Teologie Ortodoxă –
nu s-a prezentat niciun candidat
- Postul nr. 23 Şef lucrări la Departamentul de Asistenţă medicală şi kinetoterapie din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe, a rămas neocupat întrucât compartimentul juridic a acordat aviz nefavorabil următorilor
candidati: Rahnea Niţă Gabriela si Stocheci Cristina Mariana
- Postul nr. 49- asistent la Departamentul de electronică, comunicaţii şi calculatoare din cadrul Facultatii
de Electronica, Comunicaţii şi Calculatoare, candidat respins
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