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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 12.02.2016

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 49 de membri (33 cadre didactice şi 16 studenţi), din
totalul de 56 membri ai Senatului (40 cadre didactice şi 16 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Cererea domnului lect. univ. dr. Asadurian Eduard, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în
regim de PO, la Departamentul Matematică-Informatică, în anul universitar 2015-2016, sem. II, după
pensionare;
2. Referat cu privire la repartizarea sumelor din soldul anilor precedenţi, pentru a fi utilizate în anul
financiar curent, din soldul disponibil pentru categoria Asistenţă Socială, prin majorarea cu 50
lei/lună a cuantumului existent la fiecare categorie de burse pentru anul universitar 2015-2016, sem.
II;
3. Schimbarea denumirii programului de studii de licenţă Pedagogie Muzicală în Muzică, din cadrul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă;
4. Prezentarea Raportului Comisiei de Etică a Universităţii din Piteşti, cu privire la analiza cazurilor în
care unele cadre didactice au semnat recomandări persoanelor aflate în centre de detenţie (ca urmare
a adresei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
5. Diverse.
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Senatul aprobă numirea doamnei lector univ.dr. Delia DUMINICĂ în funcţia de Secretar general al
Senatului;
Senatul aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Asadurian Eduard, cu privire la desfăşurarea de
activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Departamentul Matematică-Informatică, în anul
universitar 2015-2016, sem. II, după pensionare;
Ca urmare a solicitării domnului Ion MIHĂILĂ, Prorector pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi
mediul socio-economic, Senatul aprobă majorarea cu 50 lei/lună a cuantumului existent la fiecare
categorie de burse pentru anul universitar 2015-2016, sem. II. Repartizarea sumelor se va face din
soldul anilor precedenţi (soldul disponibil pentru categoria Asistenţă Socială), pentru a fi utilizate în
anul financiar curent; aceste plăţi se vor efectua numai în cazul aprobării Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor solicitate din soldul existent;
Senatul aprobă schimbarea denumirii programului de studii de licenţă Pedagogie Muzicală în Muzică,
din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, ca urmare a recomandărilor ARACIS;
Senatul ia act de raportul Comisiei de Etică a Universităţii din Piteşti cu privire la analiza cazurilor în
care unele cadre didactice au semnat recomandări persoanelor aflate în centre de detenţie (ca urmare a
adresei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).
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Comisia de Etică a Universităţii din Piteşti va propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice susţinerea aprobării în regim de urgenţă a unui regulament de aplicare a Legii 254/2013. De
asemenea, comisia face propunerea ca recomandarea scrisă pentru lucrări de cercetare ştiinţifică cu
autori deţinuţi să fie analizată şi confirmată de către departamentul domeniului respectiv din
universitate;
Senatul validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din
Universitatea din Piteşti, conform Hotărârii de Senat nr. 208/28.10.2015, după cum urmează:
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Monica
Nițu I. Eduard
Laurențiu

3

Stănescu I. Nicolae
Doru

4

Enache M. Bogdan
Adrian

1

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Facultatea

Departamentul

Postul

Rezultat
concurs
(comisie)

Aviz
Consiliul
facultaţii

Validare
Senat

Facultatea de
Ştiinţe

Dep. de Ştiinţe ale
Naturii
Fabricație și
Management
Industrial
Fabricație și
Management
Industrial
Electronică,
Calculatoare și
Inginnerie Electrică

Nr.9 –
conferenţiar

Admis

Favorabil

Validat

Poziția1 –
profesor

Admis

Favorabil

Validat

Poziția 2 –
profesor

Admis

Favorabil

Validat

Poziția 56 –
asistent
universitar

Admis

Favorabil

Validat

Mecanică și
Tehnologie
Mecanică și
Tehnologie
Electronică,
Comunicații și
Calculatoare

Senatul aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de contabil şef (administrator financiar IS);
Senatul aprobă depunerea dosarului de evaluare periodică de către ARACIS în vederea acreditării
programului de studii de licenţă Asistenţă managerială şi secretariat (Piteşti), din cadrul domeniului
de studii universitare de licenţă “Ştiinţe administrative”;
Senatul aprobă modificarea încadrării doamnei Brînză Diana Elena din funcţia de asistent universitar
pe perioadă determinată în funcţia de asistent universitar pe perioadă nedeterminată, ca urmare a
obţinerii titlului de doctor;
Senatul aprobă modificările Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2016-2017, în baza noilor reglementări ale OMECŞ 3107/2016;
Senatul aprobă modificările Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor
pentru anul universitar 2015-2016, în baza noilor reglementări OMECŞ 3098/2016;
Senatul aprobă ca programul de studii de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene de la
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane să nu mai şcolarizeze în anul universitar 2016-2017;
Senatul aprobă componenţa BIROULUI SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI:
1. prof. univ. dr. Mihaela DIACONU – preşedinte
2. prof. univ. dr. Ioan LIŢĂ
3. prof. univ. dr. Ionela NICULESCU
4. prof. univ. dr. Dinel POPA
5. conf. univ. dr. Monica POPESCU
6. conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU
7. conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA
8. conf. univ. dr. Doina POPESCU
9. conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU
10. conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL
11. conf. univ. dr. Magdalena STAN
12. lect. univ. dr. Doru CONSTANTIN
13. Student: Oneaţă Carmen Andreea

14.

Senatul va solicita din nou Raportul de activitate pe perioada mandatului de Rector al domnului prof.
univ. dr. Ionel Didea; termenul limită este 19 februarie 2016. În caz contrar, se va constitui la nivelul
Consiliul de Administraţie o comisie de disciplină, care să analizeze situaţia de fapt.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

