
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti  

din data de 11.06.2012 
 
 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 47 de membri (41 cadre didactice şi 6 studenti), din 
totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenti). 

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Comisiilor de lucru ale Senatului si a 
Biroului Senatului; 

2. Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie; 
3. Raportul celor doua comisii (Comisia nr. 4: Comisia de regulamente, incompatibilităţi şi 

dialog social şi Comisia nr. 6: Comisia de etică şi deontologie universitară a Senatului) cu 
privire la incompatibilităţi şi conflicte de interese; 

4. Validarea directorilor de centre, conform noii organigrame, prezentarea fişelor postului şi a 
regulamentelor de organizare şi funcţionare; 

5. Aprobarea cifrei de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, pentru Universitatea din Piteşti; 

6. Stabilirea taxelor de şcolarizare pentru toate programele de studii; 
7. Stabilirea sesiunii extraordinare de refacere a evaluărilor finale, pentru anii terminali (licenţă şi 

master); 
8. Diverse. 

 
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Senatul aprobă regulamentele de organizare şi 

funcţionare a  celor 7 comisii (Comisia nr.1 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, Comisia 
nr. 2 - Comisia pentru controlul asigurării calităţii, Comisia nr. 3 - Comisia pentru activităţi 
academice şi de avizare a concursurilor didactice, Comisia nr. 4 - Comisia de regulamente, 
incompatibilităţi şi dialog social, Comisia nr.5 - Comisia de monitorizare şi analiză a 
resurselor universităţii, Comisia nr.6 - Comisia de etică şi deontologie universitară a 
Senatului, Comisia nr. 7 - Comisia pentru analiza şi avizarea acordării titlurilor onorifice), 
a Biroului Senatului cu modificările şi completările propuse de către membrii Senatului, 
precum şi Codul de asigurare a calităţii; 

2. Senatul aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie; 
3. Senatul aproba cu 44 voturi „pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi o “abţinere”, ca persoanele 

care ocupă funcţíi de conducere ale structurilor executive ale universităţii să nu poată 
ocupa şi funcţii de conducere ale structurilor din Senat; 

4. Senatul aprobă directorii de centre, institute/şefii de servicii/responsabili compartimente 
conform organigramei UPIT: 
- Prorectorul pentru calitatea învăţământului are în subordine: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
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o Centrul pentru managementul calităţii şi programe universitare: director 
prof.univ.dr.Ion IORGA SIMĂN; 

o Centrul pentru învăţământ cu frecvenţă redusă: director conf.unif.dr.Logica 
BĂNICĂ; 

o Centrul pentru învăţământ pre- şi postuniversitar: director lect.univ.dr. 
Gheorghe NISTOR ; 

o Centrul pentru dezvoltare universitară: nu a fost numit încă un director. 
- Prorectorul pentru cercetare ştiinţifică şi competivitate are în subordine: 

o Institutul de Cercetare: director şef lucrări dr. Gabriela-Adriana PLĂIAŞU; 
o Institutul de formare şi performanţă “Muntenia”: director  lect.univ.dr. Mihaela 

Gabriela NEACŞU; 
o Centrul pentru Dezvoltare Sisteme şi Aplicaţii Software: director şef lucrări dr. 

Adrian ZAFIU; 
o Editura şi Biblioteca: va avea loc o analiză la nivelul acestor structuri. 

- Prorectorul pentru colaborare internaţională şi informatizare are în subordine: 
o Centrul pentru cooperare internaţională: director conf.univ.dr. Elena NEAGU; 
o Centrul pentru proiecte şi studii europene: director conf.univ.dr.Octavian 

GRUIONIU; 
o Informatizare: nu a fost numit incă un director. 

- Prorectorul pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic are în 
subordine: 

o Centrul pentru consiliere şi orientare profesională, monitorizarea inserţiei pe 
piaţa muncii: director prof.univ.dr. Mihaela DIACONU; 

o Centrul pentru colaborare cu absolvenţii şi mediul socio-economic: director 
lect.univ.dr.Mircea BĂRBUCEANU;  

o Compartiment Bază materială şi activităţi sociale: coordonator (responsabil) 
activitate: Gheorghe COSTACHE; 

o Serviciul intern de prevenire şi protecţie (SSM-SU): şef serviciu ing.Nicolae 
SAMOILĂ. 

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl. Rector al Universităţii din Piteşti prezintă repartizarea 
de către M.Ed.C.T.S. a cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013: 775 locuri 
subvenţionate, pentru studiile universitare de licenţă, dintre care 16 locuri sunt repartizate 
pentru rromi;  

6. La propunerea Consiliului de Administraţie, Senatul aprobă păstrarea taxelor de 
şcolarizare, precum şi a altor taxe din Universitatea din Piteşti, în anul universitar 2012-
2013 la nivelul celor din anul universitar 2011-2012; excepţie face taxa de şcolarizare 
pentru doctorat care este de 5000 lei pentru anul universitar 2012-2013; 

7. La propunerea Consiliului de Administraţie, Senatul aprobă sesiunea extraordinară pentru 
studenţii din anii terminali astfel: 

- 16.05. - 18.05.2012 (dacă examenul de finalizare este programat în luna iunie 
2012); 

- 10.07. – 12.07.2012 (dacă examenul de finalizare este programat în luna iulie 
2012). 

 La această sesiune participă numai studenţii din anii terminali care au maxim 2 (două)  
 examene nepromovate, cu taxa de 200 lei/examen nepromovat. 

8. Senatul aprobă în unanimitate ca Preşedintele Senatului, conf.univ.dr Nicolae BRÎNZEA, 
în baza prevederilor legale, să încheie un contract pe perioadă determinată cu Ministerul 
Afacerilor Externe, pentru funcţia de Consilier al Ministrului, fără afectarea funcţiei de 
Preşedinte al Senatului, conform avizului Direcţiei Generale Juridice a M.E.C.T.S.nr. 
97F/DGJ/17.05.2012; 

9. Senatul aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere pentru anul universitar 2012-2013; art.28, alin.a) se modifică şi 



devine: candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor 
liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare 
internaţionale, recunoscute de M.E.C.T.S., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 
susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget, la un program de studii; 

10. Doamna Prorector prof.univ.dr.Marioara ABRUDEANU prezintă raportul Comisiei de 
analiză privind utilizarea regiei din contractele de cercetare. Senatul aprobă ca, într-o 
şedinţă viitoare, să fie prezentat un regulament de utilizare a regiei, cu consultarea 
directorilor de centre de cercetare, a Comisiei de activităţi ştiinţifice a Senatului şi a 
Comisiei de monitorizare şi analiză a resurselor universităţii; 

11. Senatul aprobă structura generală pentru anul universitar 2012-2013; 
12. Senatul validează pe studentul Dincuta Iulian, ca membru al Senatului Universităţii din 

Piteşti, în urma alegerilor desfăşurate la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie; locul a 
devenit vacant prin faptul că studentul Ilie Ionuţ Alexandru, lipsind nemotivat de la 3 
şedinţe, este considerat demisionar (conform art.12.2 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); 

13. Senatul aprobă ca taxa pentru înscrierea la examenul de finalizare a absolvenţilor în baza 
legii 84/1995 să fie de 500 lei; 

14. Senatul validează desfăşurarea orelor în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi cu studenţii străini care urmează anul pregătitor; 

15.  Senatul aprobă, la solicitarea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, reînnoirea acordului 
bilateral între Universitatea din Piteşti şi Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse; 

16. Domnul Prorector conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU prezintă raportul Comisiei de analiză 
a regiei proiectelor POSDRU, a achiziţilor provenite din aceste proiecte şi a dotarilor 
făcute din sumelor proiectelor. 

 
 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
 


