UNEFS București
SENAT
Proces verbal încheiat la şedinţa
Senatului UNEFS, întrunit în data de
20.01.2020 orele 17:30
Cu o prezenţă de 17 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot, Senatul
UNEFS este legal constituit.
Ordinea de zi:
1. Informarea Rectorului
2. Aprobarea Comisiilor de finalizare a studiilor de licență și masterat, sesiunea
februarie 2020.
3. Cadrul legislativ actual privind formarea kinetoterapeutului.
4. Diverse
Punctul 1 :
Domnul prof.univ.dr. Florin PELIN – Rector UNEFS informează membrii Senatului:
 I se aduc mulțumiri domnului Director General Administrativ, ing.dr.Porumb
Dumitru pentru activitatea desfășurată în perioada vacanței de iarnă, privind
monitorizarea finalizării lucrărilor administrative;
 În perioada 26.01 – 09.02.2020, se desfășoară activități didactice la Baza Didactică
„Prof. Virgil Teodorescu” – Parâng, în anul universitar 2019-2020;
 Se așteaptă de la Ministerul Educației și Cercetării, transmiterea Contractului
Instituțional pe anul 2020;
 În data de 22.01.2020 va avea loc o deplasare la Baza Didactică Eforie Nord, având
ca obiectiv evaluarea lucrărilor în curs, derulate în cadrul unui proiect.
 În data de 10.02.2020 va avea loc o întâlnire cu domnul Burleanu Răzvan –
Președintele Federației Române de Fotbal;
Punctul 2:
 Domnul Prof.univ.dr. Tudor Virgil, Președinte Senat UNEFS, supune spre aprobarea
Senatului UNEFS, comisiile de finalizare a studiilor de licență și masterat, sesiunea
februarie 2020, pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de
Kinetoterapie (v.anexă).
Punctul 3 : Cadrul legislativ actual privind formarea kinetoterapeutului.
A fost prezentată de către dna. Decan prof.univ. dr. Cordun Mariana, situația
actuală și tendințele legislative referitoare la formarea kinetoterapeutului. În urma
acestei prezentări s-au stabilit și câteva direcții de acțiune.
 Domnul Prof.univ.dr. Tudor Virgil, Președinte Senat UNEFS, supune spre
aprobarea Senatului UNEFS, acordul de principiu pentru iniţierea unui dosar de
autoevaluare, pentru autorizare provizorie de către ARACIS, a programului de
studii universitare de licenţă Fizioterapie.

Punctul 4. DIVERSE:
 S-a votat : completarea listei de formatori pentru programul de formare
profesională „Tehnician maseur”, cu doamna Chivu Maria Alexandra;
 S-a votat: referatul înaintat de doamna prof.univ.dr. Monica Stănescu – Prorector
prin care se solicită acreditarea programului de formare continuă Etică și
integritate în educație fizică și sport (32 de ore), destinat profesorilor și
antrenorilor și numirea doamnei lect. univ. dr. Roxana Bejan Mureșan coordonator de program;
 S-a votat: validarea examenului susținut în vederea acordării gradației de merit, a
salariatei, ec. Cutieru Eliza – Ana, administr. financ. I(S) din cadrul S.O.RU.S.,
începând cu data de 01.01.2020;
 S-a votat: validarea examenului susținut în vederea acordării gradației de merit,
a salariatei U.N.E.F.S., ec. Nuța Rusănescu – contabil șef, începând cu data de
01.01.2020;
 S-a votat: informarea prin care Comisia de Monitorizare SCIM a U.N.E.F.S., în baza
art.3 alin4, art.6 alin.2-4-5 din OSGG nr.600/2018, a aprobat:
1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a SCIM;
2. Procedurile privind elaborarea procedurilor (operaționale și de sistem);
3. Procedura de sistem privind implementarea DAI (declarația de avere și interese).

