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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 14.10.2015

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (38 cadre didactice şi 5
studenţi), din totalul de 58 membri ai Senatului (45 cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea
Preşedintelui Senatului:
1. Informare cu privire la situatia financiara a SC Upit Noua Generaţie SRL;
2. Analiza situaţiei personalului didactic asociat şi a doctoranzilor din Universitatea din
Piteşti;
3. Diverse.
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Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului conf. univ. dr. ing. Eduard NIŢU,
de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Departamentul Fabricaţie şi Management
Industrial, pe locul rămas vacant în urma încetării raporturilor de muncă cu Universitatea, ca
urmare a deciziei de pensionare pentru doamna prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU
(conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din
Piteşti); domnul conf. univ. dr. ing. Eduard NIŢU va face parte din Comisia nr. 1 - Comisia
pentru activităţi ştiinţifice;
Domnul rector, prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC prezintă Laudatio doamnei Mărioara
Abrudeanu; acesta prezintă prestigioasa carieră a doamnei Marioara Abrudeanu în cadrul
Universităţii din Piteşti, la baza căreia stă bogata activitate universitară cât şi cea ştiinţifică;
Domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Preşedintele Senatului prezintă Laudatio domnului
Constantin Drăghici; acesta prezintă cariera universitară a domnului Constantin Drăghici, care
are la bază o bogată activitate didactică şi de management universitar;
Domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Preşedintele Senatului prezintă un rezumat al
discuţiilor purtate cu domnul Ministru, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu şi reprezentanţii
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în legătură cu problemele cu care se confruntă
Universitatea din Piteşti;
Senatul hotărăşte amânarea prezentării situaţiei financiare a SC Upit Noua Generaţie SRL,
pentru viitoarea şedinţă de Senat;
Doamna conf. univ. dr. Doina Iacomi, coordonatorul comisiei de analiză a Senatului, cu
atribuţii de verificare a statelor de funcţii, prezintă o sinteză efectuată ca urmare a analizării
statelor de funcţii;
Este clarificată situaţia a două posturi din statul de funcţii al Departamentului de Psihologie,
Istorie, Ştiinţe ale comunicării şi a unui post din statul de funcţii al Departamentului Ingineria
mediului şi ştiinţe inginereşti aplicate;
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Senatul nu este de acord cu numărul mic de ore din postul dl. conf. univ. dr. Marian Bănică.
Facultăţile vor transmite prin comandă ore de specialitate în scopul constituirii postului
conform hotărârilor de Senat în vigoare;
De asemenea Senatul hotărăşte ca 2 cursuri din cadrul Departamentului de Ingineria mediului
şi ştiinţe inginereşti aplicate să fie transmise pe comandă la Departamentul Psihologie, Istorie şi
Ştiinţe ale comunicării, pentru a se configura postul de titular al doamnei conf. univ. dr.
Georgeta Chirleşan, conform hotărârilor de Senat în vigoare;
Ca urmarea a vacantării postului în urma pensionării domnului Constantin Drăghici, Senatul
aprobă propunerea domnului Rector, prof. univ. dr. Sebastian Pârlac, cu privire la numirea
domnului prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ în funcţia de Prorector pentru relaţii cu studenţii,
absolvenţii şi mediul socio-economic;
Domnul Preşedinte al Senatului, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA face o informare cu privire
la festivitatea de acordare a titlului de DHC domnului prof. univ. dr. ing. Jose Luis Bento
Coelho, care va avea loc la Rectorat, în Sala Senatului, în data de 23 octombrie, ora 12.00;
Senatul hotărăşte amânarea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Piteşti,
pentru următoarea şedinţă de Senat;
Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Ion Mihăilă, de a desfăşura activităţi didactice
în regim de plata cu ora la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar
2015-2016;
Senatul aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Radu Racotă, de a desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în anul universitar
2015-2016;
La propunerea Consiliului de administraţie, Senatul aprobă ca dl. conf. univ. dr. habil. ing.
Eduard Niţu să îşi desfăşoare activitatea de conducător de doctorat în domeniul Ingineria
Industrială, în cadrul IOSUD-UPIT;
La propunerea Consiliului de Administraţie, Senatul aprobă ca dl. conf. univ. dr. habil. Ştefan
Tabacu să îşi desfăşoare activitatea de conducător de doctorat în domeniul Ingineria
Autovehiculelor, în cadrul IOSUD-UPIT;
Senatul aprobă cererea doamnei lect. univ. dr. Gurlui Ileana, de la Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei prin care solicită acordul de a desfăşura
activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Liceul pedagogic “Mircea Scarlat” din
Alexandria, în anul universitar 2015-2016;
Senatul aprobă cererea directorului de departament, conf. univ. dr. Daniela Mihai de la
Facultatea de Ştiinţe Economice, cu privire la continuarea activităţii în calitate de asociat (în
regim de PO) a dl. prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI în cadrul Departamentului
Management şi Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2015-2016;
Senatul aprobă planul de învăţământ (3 semestre) al programului de conversie profesională
pentru specializarea Educaţie Tehnologică, domeniul Ştiinţe Inginereşti, propus şi organizat de
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în colaborare cu IFPM; taxa va fi 2 400 lei/an/cursant;
Senatul aprobă transformarea postului de secretar IIIS în secretar IIS, din cadrul Centrului de
Formare Muntenia şi organizarea examenului de promovare pe acest post;
La propunerea Consiliului de Administraţie, în anul universitar 2015-2016, Senatul aprobă
continuarea raporturilor juridice de muncă pentru persoanele aflate sub incidenţa art. 362, alin.
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1-6 din Legea nr. 1/2011, în fucţie de gradul de îndeplinire de către acestea a obligaţiilor
aferente programelor de studii doctorale.
Cererea doamnei Brînză Diana Elena şi cererea domnului Dorobăţ Magdalin Leonard cu privire
la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 41/30.09.2015 vor fi analizate de Consiliul
de Administraţie care va lua hotărâri în acest sens;
Senatul aprobă Referatul Departamentului de Ştiinţe ale Naturii cu privire la inversiunea a două
discipline din Planul de învăţământ, domeniul Ştiinţa mediului, programul de licenţă Ecologie
şi protecţia mediului; astfel, disciplina Bioadaptare din sem. I, anul III se va înlocui cu
disciplina Biotehnologii vegetale din sem. II, anul III, cu păstrarea numărului de ore aferente;
Senatul aprobă Referatul Departamentului de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate
cu privire la inversiunea a două discipline din Planul de învăţământ, domeniul Horticultură,
specializarea Horticultură; disciplina Cadastru agricol din sem. I, anul III se va înlocui cu
disciplina Microînmulţirea plantelor horticole, din sem. II, anul III, cu păstrarea numărului de
ore aferente;
Senatul aprobă încheierea unui acord de cooperare partenerială în vederea îmbunătățirii
tranziţiei absolvenţilor de la şcoală la viaţa activă, prin schimburi de experienţă şi diseminare
de bune practici, între Universitatea din Piteşti si Universitatea din Craiova;
Senatul aprobă ca Hotărârea Senatului nr. 185 din 30. 09. 2015, cu privire la punctele de credit
obţinute în sesiunea extraordinară din luna septembrie, să se aplice începând cu anul universitar
2015-2016;
Senatul aprobă propunerea doamnei Doina Moraru, consilier Juridic în cadrul
compartimentului juridic, cu privire la achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare a Universităţii din Piteşti, de un cabinet de avocatură, specializat în conflicte de
muncă.

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

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