
 
 
 
 
 
 
 
În şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 12 aprilie 2012 s-au discutat şi s-au aprobat 
următoarele: 

 
1. Validarea decanilor: 

• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: prof. univ. dr. Mihăilescu Niculina Liliana  
• Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare: prof. dr. ing. Bizon Nicu 
• Facultatea de Litere: prof. univ. dr. Găitănaru Ştefan 
• Facultatea de Matematică – Informatică: prof. univ. dr. Udrea Corneliu 
• Facultatea de Mecanică şi Tehnologie: prof. univ. dr. ing. Popa Dinel 
• Facultatea de Ştiinţe: conf. univ. dr. Oprescu Benedict 
• Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei: prof. univ. dr. Ezechil Liliana 
• Facultatea de Ştiinţe Economice: lect. univ. dr. Pîrvu Daniela 
• Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: prof. univ. dr. Chelaru Eugen 
• Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane: prof. univ. dr. Cucu-Ciuhan Geanina 
• Facultatea de Teologie Ortodoxă: pr. lect. univ. dr. Tascovici Radu 

2. Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Barbu Gheorghe, în numele fostei conduceri a Universităţii din 
Piteşti, de a prezenta raportul de activitate pentru mandatul 2008-2012 într-o şedinţă viitoare a 
Senatului Universităţii din Piteşti; de asemenea, va fi prezentat şi raportul anual al rectorului, prof. 
univ. dr. Barbu Gheorghe, conform art. 130 (2) din Legea 1/2011; 

3. Raportul Comisiei de disciplină în urma analizării cazului  de la Facultatea de Mecanică şi 
Tehnologie, prezentat de d-nul prorector, conf.univ.dr. Brăslaşu Mihai, cu clasarea cazului, ca 
urmare a deciziei nr. 165/27.03.2012 de încetare a contractului de muncă pentru domnul şef lucrari 
Motoi Marian ; 

4. Regulamentul de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2011-2012 (cf. OM 3271/2012); 
facultăţile au obligaţia să elaboreze metodologiile proprii în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
aprobării Regulamentului cadru de finalizare a studiilor; în metodologiile proprii se pot introduce 
proceduri tehnice pentru desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor, în condiţii legale; de 
asemenea, metodologiile proprii trebuie să cuprindă precizări referitoare la gradul de exigenţă de 
elaborare a lucrărilor de licenţă, diplomă şi dizertaţie. 

5. Dezbaterea publică a Organigramei Universităţii din Piteşti, urmând să fie supusă aprobării după 
aprobarea modificărilor Cartei Universitare. 

6. Modificarea Cartei Universităţii din Piteşti de către Biroul Senatului Universităţii din Piteşti şi o 
comisie a Consiliului de Administraţie. 

7. Comisia de predare-primire între fosta conducere şi actuala conducere a Universităţii: 
• Preşedinte: conf. univ. dr. Gruioniu Octavian 
• Membru: conf. univ. dr. ing. Clenci Adrian 
• Membru: prof. univ. dr. Niculescu Ionela 
• Membru: lect. univ. dr. Bărbulescu Augustus Constantin 
• Membru: prof. univ. dr. Constantinescu Maria 

8. Cinci şcoli docorale, dintre care 4 şcoli doctorale pe domenii şi o şcoală doctorală 
interdisciplinară.  
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9. Zilele de vineri, 13.04 şi marţi, 17.04.2012  libere, iar activităţile de vineri 13.04 şi marţi, 
17.04.2012 vor fi recuperate. Fişele de plata cu ora vor fi întocmite în conformitate cu orarul de 
recuperări.  

10. Încadrarea ca profesori titulari în anul universitar 2012-2013, în condiţiile legii, pentru domnul 
prof. Mihail D. Vasile şi pentru domnul prof. Pierre de Hillerin. 

11. Numărul de prodecani pentru fiecare facultate:  
• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 1  
• Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare: 2 
• Facultatea de Litere: 2 
• Facultatea de Matematică – Informatică: 1 
• Facultatea de Mecanică şi Tehnologie: 2 
• Facultatea de Ştiinţe: 3 
• Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei: 3 
• Facultatea de Ştiinţe Economice: 3 
• Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 2 
• Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane: 2 
• Facultatea de Teologie Ortodoxă: 2 

12. Realizarea unui panou electronic de prezentare a Universităţii din Piteşti, de către Facultatea de 
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare; 

13. O informare referitoare la întâlnirea rectorilor şi Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Cătălin Baba,  prezentată de domnul Rector, prof. univ. dr. Ionel Didea. 

14. Analizarea de către „Comisia de Asigurare a Calităţii” a neconcordanţelor dintre structura 
Universităţii din Piteşti, conform HG 966/2011 şi funcţionarea programelor de studii de licenţă 
Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională, Asistenţă socială şi a programelor de 
studii de master Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi, Managementul serviciilor sociale şi de 
sănătate, în baza răspunsului ARACIS cu nr. 475/01.02.2012: „structura universităţii este stabilită 
de Senatul universitar şi aprobată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, dar fiecare program de studii universitare cuprins în structura universităţii trebuie să 
respecte dispoziţiile legale privind acreditarea, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 
modificările ulterioare”.   

15. Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Ipate Florentin de a desfăşura activităţi de predare la Universitatea 
Bucureşti, în semestrul al II-lea al anului universitar 2011/2012; 

16. Solicitara dnei prorector, prof. univ. dr. ing. Abrudeanu Marioara, ca Universitatea să se implice în 
organizarea Conferinţei Internaţionale Nuclear 2012, prin editarea volumului, în valoare de 1.060 
lei; 

17. Bursa socială pentru studenta Brăileanu Adelina Elena, din motive medicale. 
18. Înfiin ţarea unui Centru de Recunoaştere, Informare şi Documentare (CRID), în subordinea 

Secretarului Şef al Universităţii din Piteşti. 
19. Implicarea Universităţii din Piteşti în evenimentele importante: 22 aprilie (ziua mondială a 

planetei), 115 ani de la moartea lui Ion Ghica, ziua Europei etc. 
20. Proiectul de promovare a Universităţii ini ţiat de către studenţi, membri ai Senatul Universităţii din 

Piteşti, oferind flori cetăţenilor, cu ocazia Simfoniei Lalelelor (27-29 aprilie 2012); 
21. Acordul de principiu pentru Regulamentul intern al Universităţii din Piteşti, prezentat de domnul 

prorector prof. univ. dr. Constantin Drăghici; 
22. Deplasarea în străinătate a următoarelor cadre didactice: Liţă Ion, Vişan Daniel, Abrudeanu 

Marioara, Ene Alexandru, Fianu Sorin, Georgescu Luminiţa, Smaranda Loredana.  



23. Solicitările doamnei prof. univ. dr. Constantinescu Maria şi dnei asist. univ. Dumitrescu Ana 
Maria pentru achitarea taxei de participare la Conferinţa de la Stockholm (8-12 iulie) din fondurile 
proprii ale universităţii. 

24. Ştampila Senatului: Ştampila Preşedintelui Senatului, Ştampila Secretariatului Senatului, Ştampila 
pentru înregistrarea documentelor. 

 
 
 
 

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

 
 


