
1 
 

 

 

 

 

 
Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 25.02.2013 

 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 49 de membri (42 cadre didactice şi 7 studenţi), 
din totalul de 58 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 11 studenţi). 

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

1. Informare cu privire la activitatea Senatului Universităţii din Piteşti la 1 an de la constituire; 
2. Aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din Universitatea din Piteşti; 
3. Aprobarea Metodologiei de acordare a Certificatelor de competenţă lingvistică (LOGOS); 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti; 
5. Aprobarea Regulamentului privind recunoașterea perioadelor de studii și/sau de plasament 

efectuate de către studenți în cadrul mobilitaților ERASMUS; 
6. Aprobarea Procedurii privind monitorizarea şi controlul activităţii Consiliului de 

Administraţie, a Rectorului şi a conducerii executive de către Senatul Universităţii din Piteşti; 
7. Prezentarea Raportului anual (2012) cu privire la cuantumul regiei pentru granturile de 

cercetare şi modul în care regia a fost cheltuită; 
8. Prezentarea Raportului anual (2012) al Comisiei de Etică universitară,  cu privire la situaţia 

respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare în Universitatea din Piteşti; 
9. Prezentarea modificărilor Cartei Universităţii din Piteşti în vederea declănşării procedurii de 

dezbatere cu comunitatea universitară;  
10. Diverse. 

 
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu ocazia împlinirii unui an de la constituirea Senatului, 

domnul conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, Preşedinte al Senatului prezintă activitatea Senatului 
în perioada februarie 2012 - februarie 2013; 

2. Senatul aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante din Universitatea din Piteşti;  

3. Senatul aprobă ca discutarea Metodologiei de acordare a Certificatelor de competenţă 
lingvistică (LOGOS)să fie amânată pentru o şedinţă de Senat viitoare; 

4. Senatul aprobă ca discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 
Universităţii din Piteşti să fie amânată pentru o şedinţă de Senat viitoare; 

5. Senatul aprobă Regulamentul privind recunoașterea perioadelor de studii și/sau de plasament 
efectuate de către studenți în cadrul mobilitaților ERASMUS, urmând ca în baza regulamentului 
aprobat să se elaboreze proceduri la nivelul fiecărei facultăţi ; 
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6. Senatul aprobă ca discutarea Procedurii privind monitorizarea şi controlul activităţii 
Consiliului de Administraţie, a Rectorului şi a conducerii executive de către Senatul 
Universităţii din Piteşti să fie amânată pentru o şedinţă de Senat viitoare; 

7. Senatul aprobă Raportul anual (2012) cu privire la cuantumul regiei pentru granturile de 
cercetare şi modul în care regia a fost cheltuită; 

8. Senatul aprobă Raportul anual (2012) al Comisiei de Etică universitară, cu privire la situaţia 
respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare în Universitatea din Piteşti; 

9. Senatul aprobă ca modificările aduse Cartei Universităţii să intre în dezbatere cu comunitatea 
universitară; 

10. Senatul aprobă Certificatul de acreditare internă a Centrelor de cercetare din cadrul Institutului 
de cercetare; 

11. Senatul aprobă hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la acordarea de burse din 
venituri proprii pentru următorii studenţi: 

 

Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
studentului 

Facultatea / specializarea 
/ an de studiu 

Motivarea solicitării acordării de bursă 
din venituri proprii Ini ţial 

Redus 
50% 

1.  
Andrei Sebastian 
Bogdan 

FTO/Master AD/II Handicap grav 2500 1250 

2.  Bălan Andreea Ioana FECC/ElectromecanicăII Instituţionalizat Protecţia Copilului Argeş 3000 1500 

3.  Joiţa Adrian Cristian FTO/Master MSSS/I 
Provenit din Centrul de Plasament-etnie-
rromă 

2500 1250 

4.  Lazăr Narcis Vasile FTO/Master MSSS/I 
Provenit din Centrul de Plasament-etnie-
rromă 

2500 1250 

5.  Tudor Mihail Ionuţ FTO/Pedagogie muzicală/I Venituri mici 2500 1250 

TOTAL LEI 13.000 6.500 

 
12. Solicitarea domnului Prorector Constantin Draghici, ce se referă la desfiinţarea unui post de 

informatician IA M, post ocupat în prezent de dl. Gheorghe Costache (coordonator activităţi 
sociale, care se ocupă de organizarea cantinelor studenţeşti), şi înfiin ţarea unui post de secretar 
II S, în cadrul structurii: Relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, la 
propunerea domnului Rector prof. univ. dr. Ionel DIDEA, se retrage de pe ordinea de zi; 

13. Senatul aprobă solicitarea domnului profesor Tim Gully (cadru didactic universitar la 
Universitatea din Chichester Anglia) de a desfăşura activităţi de formare în cadrul programului 
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Asistenţa socială a copilului 
abuzat, neglijat şi supus la rele tratamente” în perioada 4 – 10.03.2013; 

14. Senatul aprobă solicitarea ca Universitatea Babeş-Bolyai Cluj să fie instituţia organizatoare a 
examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Ingineria 
Mediului, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, în conformitate cu Legea 1/2011 art. 143; acest 
program a fost autorizat să funcţioneze provizoriu prin H.G. 635 publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 476/24.06.2008; 

15. Senatul validează alegerea în Senat a studentei Măţăoanu Georgiana de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, departamentul Asistenţă Socială, pe locul rămas vacant în urma procedurii 
de demitere a studentei Elena Grigore care a lipsit nemotivat de la cel puţin trei şedinţe ale 
Senatului (senatorii sunt consideraţi demisionari, conform art. 12.2 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti); studenta va ocupa un loc în 
Comisia nr. 2 - Comisia pentru controlul Asigurării Calităţii;  
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16. Discutarea hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la majorarea salariului domnului 
lect. univ. dr. Florin Stoica, la propunerea domnului Rector prof. univ. dr. Ionel DIDEA, se 
retrage de pe ordinea de zi; 

17. Discutarea hotărârii  Consiliului de Administraţie cu privire la sistarea plăţilor salariale pentru 
proiectele  POSDRU în derulare se amână pentru o şedinţă viitoare; 

18. Senatul aprobă scoaterea la concurs a două posturi de cercetare în cadrul UPIT: un post de 
cercetător ştiinţific şi un post de asistent de cercetare; aceste posturi se regăsesc în statul de 
funcţii de la Centrul de Cercetare pentru Materiale Avansate; 

19. Senatul aprobă înfiinţarea Centrului de Proiectări pentru Proiecte de Dezvoltare Durabilă 
CPPDD), în cadrul Departamentului Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti aplicate,  în baza 
Regulamentului Centrului de Proiectări pentru Proiecte de Dezvoltare Durabilă; 

20. Senatul aprobă cu 30 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi 12 “abţineri” solicitarea Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport, cu privire la transmiterea către M.E.N. a propunerii de iniţiere a 
unei hotărâri de Guvern prin care să se modifice H.G. nr. 966/2011, în sensul revenirii la  
domeniul fundamental Educvaţioe Fizică şi Sport, redenumirea acestuia şi a domeniului de 
studii de licenţă master şi doctorat astfel:  
- domeniul fundamental: “Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice” 
- domeniul de studii de licenţă master şi doctorat : “Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice” 

21. Senatul aprobă solicitarea doamnei Jurian Mariana de a desfăşura activităţi didactice în regim 
de plata cu ora în cadrul Facultăţii de Electronică Comunicaţii şi Calculatoare, Departamentul 
electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică în semestrul II al anului universitar 2012-2013; 

22. Senatul aprobă cu 44 voturi “pentru” şi o „abţinere” Planul anual de formare continuă şi 
profesională al Institutului de Formare şi Performanţă Muntenia; 

23. Senatul aprobă solicitarea doamnei Prorector prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU de a 
participa în Consiliul Naţional al Finanţării din Învatamantul Superior (CNFIS); 

24. Senatul aprobă constituirea uneie comisii de analiză cu privire la faptele săvârşite de doamna 
Dinuţă Violeta, secretar la Facultatea de Ştiinţe, după cum urmează 

- Preşedinte: prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI 
- Membrii: Conf. univ. dr. Benedict OPRESCU 

    Lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU 
    Consilier juridic Doina MORARU 

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI,        SECRETAR GENERAL AL SENA TULUI, 

        Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA      Lect. univ. dr. Monica POPESCU 
 


