
 
 

 
 
 
 
 

 
Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 21.03.2016 

 
 
 Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 50 de membri (37 cadre didactice şi 13 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. Validarea alegerii ca membru în Senat a domnului Stănescu Constantin, de la Facultatea de Ştiinţe, ca 
urmare a demisiei domnului Dumitru Chirleşan din Senat; 

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti; 
3. Stabilirea comisiilor de lucru ale Senatului şi configurarea lor;  
4. Prezentarea Contractului de management încheiat între Rector şi Senatul Universităţii; 
5. Prezentarea echipei de prorectori pentru mandatul 2016-2020; 
6. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare şi numire a 

decanilor 2016-2020; 
7. Prezentarea Raportului privind starea universităţii (2015);  
8. Prezentarea Raportului privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2015; 
9. Prezentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 

10. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, în anul universitar 2015-2016, semestrul 
II; 

11. Diverse 
 

 
1. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a domnului prof. univ. dr. Stănescu Constantin, de la 

Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca urmare a 
demisiei domnului conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleşan, ales Rector al Universităţii; 

2. Senatul hotărăşte amânarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti; senatorii au termen pentru transmiterea, în scris, a observaţiilor şi propunerilor cu privire la noul 
regulament, către secretariatul Senatului, până la data de 4 aprilie 2016; 

3. Senatul hotărăşte amânarea aprobării Contractului de management, încheiat între Rector şi Senatul 
Universităţii, pentru următoarea şedinţă de Senat; senatorii vor analiza documentul şi vor transmite 
propunerile şi observaţiile, până la data de 4 aprilie 2016; 

4. Senatul aprobă echipa de prorectori pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează: 
- Prorector pentru calitatea învăţământului: Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE, 
- Prorector pentru colaborarea internaţională şi politici de informatizare: Conf. univ. dr. Emanuel SOARE, 
- Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi competitivitate: Prof. univ. dr. ing. Silviu IONIŢĂ, 
- Prorector pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic: Conf. univ. dr. Ionuţ Adrian 

SĂMĂRESCU; 
5. Senatul aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de selectare şi numire a 

decanilor 2016-2020; 
6. Senatul aprobă Raportul privind starea Universităţii din Piteşti pe anul 2015; 

7.  Senatul aprobă  Raportul privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2015; 

8. Senatul aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 

 

M I N I S T E R U L  E D U C A Ţ I E I  N A Ţ I O N A L E  Ş I  C E R C E T ĂR I I  Ş T I I N Ţ I F I C E  

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România    http://www.upit.ro 
Tel./Fax: +40 348 453 142                       
 Nr.:.............. din data de: ..........................  

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 



 
 

9. Senatul aprobă  scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, în anul universitar 2015-2016, semestrul 
II, (Anexa 1); 

10. Senatul validează alegerea doamnei Şuster Bădărău Helene membru în Consiliul Facultăţii de Mecanică şi 
Tehnologie, ca urmare a transferului prin promovare a domnului conf. univ. dr. Nicolae Doru Stănescu la 
Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial; 

11. Senatul aprobă propunerea domnului Marius Enăchescu, director CSUD, pentru reprezentantul Comisiei 
Studiilor Universitare de Doctorat în Biroul Senatului, în persoana domnului prof. univ. dr. Dinel POPA; 
reprezentantul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie în Biroul Senatului va fi doamna conf. univ. dr. Doina 
IACOMI, ca urmare a nominalizării domnului Dinel POPA, din partea CSUD; 

12. Doamna Preşedinte a Senatului, prof. univ. dr. Mihaela DIACONU prezintă răspunsul domnului Ionel Didea 
la adresele Senatului nr. 73/12.02.2016 şi 76/17.02.2016,  cu privire la întocmirea raportului privind situaţia 
Universităţii din Piteşti la încetarea mandatului, în conformitate cu prevederile Legii nr.1 a Educaţiei 
Naţionale şi ale Contractului de management încheiat între Senatul Universităţii din Piteşti, reprezentat de 
Preşedintele Senatului, conf. univ. dr. Nicoale BRÎNZEA şi Rectorul Universităţii din Piteşti, prof. univ. dr. 
Ionel DIDEA; 

13. Domnul conf. univ. dr. Nicoale BRÎNZEA face o informare cu privire la acordul semnat în anul 2014, de 
către domnul Prorector pentru colaborarea internaţională şi politici de informatizare, conf. univ. dr. Mihai 
Brăslaşu, cu un institut superior de studii din Italia, în numele domnului Ionel Didea, fostul Rector al 
universităţii; în acest sens există o plângere penală înaintată de o casa de avocatură din Italia împotriva 
Universităţii din Piteşti. Domnul Rector, conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN va propune o comisie de 
analiză, după ce va intra în posesia documentelor justificative; 

14. Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, înfiinţarea unei asociaţii denumite Senatul 
seniorilor; 

15. Senatul aprobă la propunerea Consiliului de Administraţie menţinerea calităţii de titular până la sfârşitul 
anului universitar în curs a cadrelor didactice ce urmează să se pensioneze în timpul anului universitar 2015-
2016, cu îndeplinarea condiţiilor prevăzute în Metodologia cu privire la menţinerea calităţii de titular în 
învăţământ şi/sau cercetare a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării 
anuale a performanţelor academice; 

16. Senatul aprobă cererea domnului Banu Ilarion , cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de 
plata cu ora, la Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial, în cadrul Facultăţii de Mecanică şi 
Tehnologie, în anul universitar 2015-2016, sem. II, după pensionare; 

17. Senatul aprobă cererea domnului Tudor M ădălin Marian , cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice 
în regim de plata cu  ora, la Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial, în cadrul Facultăţii de 
Mecanică şi Tehnologie, în anul universitar 2015-2016, sem. II; domnul are funcţia de bază la SC Segula 
Tehnologies Romania, unde este încadrat în funcţia de specialist prestaţii vehicule; 

18. Senatul aprobă cererea domnului Dinuţă Neculae, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim 
de plata cu ora, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, în anul universitar 2015-2016, sem. II, după 
pensionare; 

19. Senatul aprobă cererea doamnei Toma Adriana, cu privire la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de 
plata cu ora, la Departamentul Asistenţă Medicală, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, în anul universitar 2015-
2016, sem. II;  

20. Senatul aprobă menţinerea calităţii de titular în învăţământ, până la sfârşitul anului universitar    2015-2016, 
pentru domnul prof. univ. dr. Bănică Gheorghe, de la Facultatea de Litere; 

21. Senatul aprobă cererea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, ca examenele de finalizare studii pentru studenţii 
din anul III, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, să se desfăşoare în perioada 06.07-
10.07.2015,  cu menţiunea ca şi celelalte facultăţi care au situaţii de acest gen să depună cereri individuale; 

22. Senatul aprobă acordarea unei burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 30% din taxa anuală de 
şcolarizare, în anul universitar 2015-2016, pentru Râureanu Mara Minodora de la Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei/PIPP/II, Rm. Vâlcea. 



 
 

23. Domnul lector. univ. dr. Mircea Bărbuceanu face o propunere cu privire la posibilitatea ca Universitatea din 
Piteşti să achiziţioneze opere din colecţia scriitorului Emil Cioran. 
 

 
 
 
 

                 SECRETAR GENERAL AL SENATULUI, 
                         Lect. univ. dr. Delia DUMINICĂ                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 1 
 

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II, 
 în anul universitar 2015-2016 

 

01 FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE   

1 DEPARTAMENTUL DE ASISTEN ŢĂ MEDICAL Ă ŞI KINETOTERAPIE  
 
Poziția 9 – conferențiar – disciplinele postului:  Chirurgie-semiologie; 

Urologie; 
Nursing special 6; 
Nursing special 1. 

 
Poziția 10 – conferențiar – disciplinele postului: Kinetoterapia în afecţiunile respiratorii la persoanele cu 

dizabilităţi; 
        Kinesiologie; 
        Elemente de fiziologie. 

Poziția 11 – conferențiar – disciplinele postului:   Particularităţi ale asistenţei de recuperare în afecţiunile 
ortopedico-traumatice ale persoanelor cu dizabilităţi; 

   Kinetoterapia în pediatrie; 
   Metode şi tehnici de tonifiere musculară. 

 

2 DEPARTAMENTUL DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIIN ŢE INGINERE ŞTI APLICATE 

 
Poziția 10 – conferențiar – disciplinele postului: Imbunătățiri funciare;  
                   Cadastru agricol;  
           Topografie. 
 
3 DEPARTAMENTUL DE ŞTIIN ŢE ALE NATURII 
 
Poziția 2 – profesor – disciplinele postului:       Interacţiuni ale microorganismelor cu mediul; 
               Biotehnologii pentru protecţia mediului. 
 
 

02 FACULTATEA DE MECANIC Ă ȘI TEHNOLOGIE 

1 DEPARTAMENTUL AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI 
  
Poziția 8 – profesor – disciplinele postului: Dinamica autovehiculelor I, II; 
         Caroserii și analiza structurala. 
 
Poziția 18 – conferențiar – disciplinele postului:  Siguranța activă și siguranța pasivă a autovehiculelor rutiere; 
      Sisteme de transport; 
      Fabricarea şi repararea autovehiculelor I. 
 
2 DEPARTAMENTUL DE FABRICA ŢIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL  

   
Poziția 9 – conferențiar – disciplinele postului:  Rezistenţa materialelor 1, 2; 

Metoda elementelor finite. 
 
Poziția 10 – conferențiar – disciplinele postului:   Rezistența materialelor 1,2; 

Mecanisme şi organe de maşini. 
 



 
 

Poziția 11 – conferențiar – disciplinele postului:  Prelucrări prin deformare la rece; 
                                      Dispozitive tehnologice; 
                                                      Dispozitive tehnologice – proiect. 

 
Poziția 26 – șef lucrări – disciplinele postului:    Tehnologia materialelor; 
                                            Ştiinţa şi ingineria materialelor;  
  Caracterizarea materialelor. 

 
Poziția 27 – șef lucrări – disciplinele postului:     Bazele proiectării asistate de calculator; 
                                              Proiectare asistată de calculator;  
                                                  Utilaje pentru prelucrări mecanice; 
                           Prelucrări mecanice; 
                                              Tehnologii de deformare la rece. 

 

03 FACULTATEA DE ELECTRONIC Ă, COMUNICA ŢII ŞI CALCULATOARE     

1 DEPARTAMENTUL DE ELECTRONIC Ă, CALCULATOARE ŞI INGINERIE ELECTRIC Ă 
 
 
Poziția 13 – conferențiar – disciplinele postului: Măsurări în electronică şi telecomunicaţii; 
                                            Sisteme de intrare - ieşire. 
 
Poziția 14 – conferențiar – disciplinele postului: Acţionări electrice; 
 Sisteme de acţionări electrice; 
 Robotică industrială. 
 
Poziția 54 – asistent – disciplinele postului: Electronica si bazele sistemelor automate; 
                Electronica; 
                                               Componente şi circuite pasive; 
                                           Materiale pentru electronică; 
                                                                  Bazele sistemelor automate în transporturi. 
 
Poziția 55 – asistent – disciplinele postului:   Electrotehnica si masini electrice; 
 Teoria campului electromagnetic; 

 Electrotehnica; 
Traductoare, interfete si achizitii de date; 
Prelucrarea semnalelor. 

 

04 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Ă 

1 DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
 
Poziția 11 – conferențiar – disciplinele postului: Tehnologia frescei: compoziţie, structură, proprietăţi, 

 tipuri de degradare şi conservare; 
 Metodologia conservării şi restaurării operelor de artă; 
 Studiul Desenului. 

 
2 DEPARTAMENTUL ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ  
 
Poziția 4 – conferențiar– disciplinele postului:   Introducere în sociologie I / Introducere în sociologie II 

  (Probleme sociale);  
 Politici de incluziune socială;  
 Sociologia sănătăţii şi a bolii. 

 
 



 
 

Poziția 8 – lector – disciplinele postului:  Protecţia copilului; 
                                                                   Dezvoltare comunitară; 
                                                                   Politici sociale; 
                                                                   Stiluri şi metode de comunicare în consiliere. 
 
Poziția 12 – asistent– disciplinele postului:  Psihologie socială aplicată; 
                   Introducere în psihologie; 
       Pedagogie socială; 
                          Psihopatologie şi psihoterapie; 
                         Consiliere în asistenţă socială; 
       Dezvoltare umană; 
                                             Tehnici de comunicare în asistenţă socială; 
                                                     Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane; 
              Dezvoltare comunitară. 

05 FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ECONOMICE 

1 DEPARTAMENTUL MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR  

 

Poziția 23 – lector – disciplinele postului: Managementul strategic al carierei și dezvoltării angajaților 
(Strategic Career Management and Employees’ Development); 

 Managementul comparat al resurselor umane; 
 Managementul carierei. Eurocariere; 
 Management comparat. 
 

 

06 FACULTATEA DE DREPT ŞI  ŞTIIN ŢE  ADMINISTRATIVE 

1 DEPARTAMENTUL DE DREPT ŞI ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă 
 

Poziția 25 – lector – disciplinele postului:   Drept electoral; 
  Dreptul turismului; 
 Drept constituțional și instituții politice 1,2; 
 Dreptul comunitar al muncii și securității sociale; 
 Dreptul muncii. 

 
Poziția 26 – lector – disciplinele postului:  Drept bancar; 

  Elemente de drept general; 
 Drept financiar; 
 Drept civil. Drepturi reale. 

  

07 FACULTATEA DE EDUCA ŢIE FIZIC Ă ŞI SPORT 

1 DEPARTAMENTUL DE EDUCA ŢIE FIZIC Ă 
 
Poziția 10 – conferenţiar – disciplinele postului:   Metodica predării handbalului în școală; 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – handbal. 

08 FACULTATEA DE MATEMATIC Ă-INFORMATIC Ă 

1 DEPARTAMENTUL DE MATEMATIC Ă - INFORMATIC Ă 
 
Poziția 6 – conferenţiar – disciplinele postului:  Programare logică și funcțională;    
                         Inteligența artificială;   

Tehnici moderne de prelucrarea imaginilor.  
 



 
 

Poziția 7 – conferenţiar – disciplinele postului:  Ingineria programelor; 
                                                                             Analiza algoritmilor; 
                    Analiza complexă; 
                       Analiza matematică. 
 

09 FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE SOCIO-UMANE  

1 DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE, ISTORIE, ȘTIIN ȚE ALE COMUNIC ĂRII 
 
Poziția 13 – conferenţiar – disciplinele postului: Comunicare în organizații; 
 Leadership în organizații. 
  
Poziția 36 – lector – disciplinele postului:   Bazele evaluării în psihologie și terapie  

ocupațională; 
Psihologia dezvoltării umane; 
Neuropsihologie clinică; 
Neuropsihologie.         

    

10 FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ALE EDUCAŢIEI  

1 DEPARTAMENTUL DE ŞTIIN ŢE APLICATE 
 
Poziția 6 – conferenţiar – disciplinele postului:  Limba  română; 
                 Metodica predării limbii și literaturii române. 
 

2 DEPARTAMENTUL DE ŞTIIN ŢE ALE EDUCAŢIEI 
 
Poziția 19 – lector – disciplinele postului:  Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare; 

Fundamentele psihopedagogiei speciale. 
 
Poziția 33 – asistent – disciplinele postului:  Teoria și metodologia instruirii; 
                                         Teoria și metodologia curriculumului; 

Fundamentele pedagogiei.   
 

10 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
        
Poziția 3 –conferențiar – la disciplinele:   Didactica disciplinelor tehnice; 
                    Instruirea asistată de calculator.    
 

 
 
 
 
 
 
 


