
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti  

din data de 15.10.2012 
 
 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 53 de membri (43 cadre didactice şi 10 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. Probleme organizatorice privind aniversarea a 50 de ani de învăţământ universitar; 
2. Diverse. 
 
 

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi  Senatul aprobă acordarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA 
Alteţei Sale Regale Principesa Margareta, eveniment care se va desfăşura pe data de 2 noiembrie. 
Programul zilei de 2 noiembrie: 

- Ora 10.00 – 11.30 - Decernarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA Alteţei Sale 
Regale Principesa Margareta a României, evenimentul va avea loc la Teatrul 
„Alexandru Davila”; 

- 12.00 – 13.30 – Festivitatea aniversară “50 de ani de învăţământ superior”, 
evenimentul va avea loc la „Casa de Cultură a Sindicatelor”; 

- 14.00 – 16.00 – Prânz festiv; 
- 16.00 – 17.30 – Întâlnire a conducerii academice a Universităţii din Piteşti cu oaspeţi 

din mediul universitar- mesajele oaspeţilor, evenimentul va avea loc la Sala 
Senatului; 

- Ora 18.00 – Vizionare piesă de teatru la Teatrul „Alexandru Davila”; 
- Ora 20.00 - Cina 

Senatul aprobă de asemenea, acordarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. 
univ. dr. Roberto GIRALDO, Rectorul Institutului Ecumenic San Bernardino din Veneţia, 
eveniment care se va desfăşura pe data de 1 noiembrie 2012. 
Senatul aprobă acordarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. Andrei 
MARGA, Preşedintele Institutului Cultural Român; 

2. Domnul Rector prof. univ. dr. Ionel DIDEA anunţă demararea unui protocol între Universitatea 
din Piteşti si Teatrul „Alexandru Davila”, care presupune reducerea cu 50% a costului biletului 
pentru studenţi; 

3. Senatul aprobă modificarea organigramei Universităţii din Piteşti; 
4. Domnul Rector prof. univ. dr. Ionel DIDEA face o informare cu privire la vizita delegaţiei din 

China, întâlnirea a avut ca rezultat încheierea unui protocol de colaborare între Universitatea din 
Piteşti şi Universitatea Guangxi; 
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5. Senatul aprobă constituirea unei comisii de disciplină pentru a anaIiza activitatea dactică de patru 
norme efectuate in anul universitar 2011-2012 de către doamna Geanina CUCU-CIUHAN. 
Comisia va avea următoarea componenţă: 

- Preşedinte: prof. univ. dr. Dinel POPA 
- Membru: prof. univ.dr. Liliana Mihăilescu 
- Membru: prof. univ. dr. Corneliu UDREA 

6. Senatul aprobă înfiinţarea unor laboratoare de cercetare în cadrul facultăţii de Ştiinţe Economice; 
7. Senatul aprobă acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. 

Gilbert CASAMATA, preşedinte al Institutului de Cercetare Tehnologică din Toulouse; 
8. Senatul aprobă demararea activităţilor necesare sărbătoririi a 50 de ani de învăţământ superior la 

Universitatea din Piteşti, urmând a se prezenta Senatului un deviz de cheltuieli; 
9. Senatul aprobă organizarea a două programe de pregătire postuniversitară de formare şi 

dezvoltare profesională continuă: Managementul resurselor umane şi Finanţe şi Asigurări; 
10. Senatul aprobă, în baza unui referat aprobat de Preşedintele Senatului  şi Rector, remunerarea 

activităţilor de cercetare desfăşurate de  cadrele didactice din Universitatea din Piteşti (publicaţii 
ISI), în regim de plata cu ora, corespunzător anului 2011; 

11. Senatul aprobă elaborarea  unei proceduri pentru stabilirea unor criterii de performanţă a 
studenţilor; 

12. Senatul aprobă încheierea contractului cu Orange, după efectuarea de către o comisie de 
specialitat, a unor teste şi măsurători pentru a stabili nivelul radiaţilor emise; 

13. Reprezentanţii companiei “Johnson Controls” fac o prezentare cu privire la organizarea unui 
proiect bazat pe stagii de practică pentru studenţii din Universitatea di Piteşti. Proiectul se 
derulează începând cu anul 2011. Senatul ia act; 
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