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Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 01.04.2013 

 

 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 55 de membri (43 cadre didactice şi 12 studenţi), 
din totalul de 60 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 13 studenţi). 

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

 
1. Validarea Raportului privind starea Universităţii din Piteşti; 
2. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetară în anul 2012; 
3. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2013; 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti; 
5. Aprobarea Metodologiei de acordare a Certificatelor de competenţă lingvistică, de la Centrul 

de limbi străine LOGOS; 
6. Diverse. 

 
1. La punctul 1 pe ordinea de zi Senatul validează Raportul privind starea Universităţii din Piteşti, 

cu condiţia ca observaţiile făcute de comisiile de specialitate ale Senatului să fie introduse în 
raport de către o comisie desemnată de domnul Rector prin decizie, în termen de 10 zile; 

2. Senatul aprobă în unanimitate Raportul privind execuţia bugetară în anul 2012; 
3. Senatul aprobă Proiectul de buget pentru anul 2013; 
4. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti; 
5. La punctul 5 de pe ordinea de zi Senatul hotărăşte amânarea aprobării Metodologiei de 

acordare a Certificatelor de competenţă lingvistică, de la Centrul de limbi străine LOGOS 
pentru o şedinţă viitoare; 

6. Senatul validează alegerea în Senat a studentei Nine Denisa de la Facultatea de Electronică, 
Comunicaţii şi Calculatoare pe locul rămas vacant în urma procedurii de demitere a studentei 
Elena Nedelea 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. 1 - Comisia pentru 
activităţi ştiinţifice; 

7. Senatul aprobă modificarea a art. 5.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului 
Universităţii din Piteşti, astfel: 
5.1 Prezidiul Senatului este compus din Preşedintele Senatului şi doi vicepreşedinţi, aleşi prin 

vot deschis cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, din rândul preşedinţilor comisiilor 
permanente ale Senatului la propunerea Preşedintelui Senatului. 
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8. Senatul hotărăşte ca începând cu data de 1 aprilie 2013 să renunţe la serviciile de asistenţă juridică 
ale doamnei lect. univ. dr. Carmen Nenu şi să se revină la drepturile salariale avute anterior 
desemnării cu aceste atribuţii. Asistenţa juridică a Senatului va fi asigurată de doamna consilier 
juridic Doina MORARU, cu consultarea  doamnei lect. univ. dr. Daniela IANCU si a doamnei lect. 
univ. dr. Andreea DRĂGHICI de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, membrii ai 
Senatului; 

9. Senatul aprobă cererea studentului Massaoudi Mosstafa de la Facultatea de Litere, de reducere cu 
50% a taxei de cazare în cămin; 

10. Senatul aprobă în unanimitate prelungirea contractului Preşedintelui Senatului, conf. univ. dr 
Nicolae BRÎNZEA, pentru o perioadă de 6 luni cu Institutul Cultural Român, fără afectarea 
funcţiei de Preşedinte al Senatului; 

11. Senatul aprobă solicitarea Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
licenţă sesiunea iulie 2013, de către Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 
pentru absolvenţii programului de studii Psihologie autorizat provizoriu; comisia de examen va fi 
constituită din cadre didactice de la Universitatea din Piteşti, în baza Ordinului M.Ed.C.T.S nr. 
3271/14.02.2012; 

12. Senatul aprobă solicitarea Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale 
Mi şcării, Sportului şi Sănătăţii, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea 
iulie 2013, de către Universitatea din Piteşti, pentru absolvenţii programului de studii Terapie 
Ocupaţională, autorizat provizoriu; comisia de examen va fi constituită din cadre didactice de la 
Universitatea din Piteşti, în baza Ordinului M.Ed.C.T.S nr. 3271/14.02.2012; 

13. Domnul Rector face o informare cu privire la organizarea evenimentului „Ziua studentului străin”, 
în data de 17 mai. 

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI,        SECRETAR GENERAL AL SENA TULUI, 

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


