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Extras 

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti 
din data de 29.04.2013 

 

 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 47 de membri (40 cadre didactice şi 7 studenţi), 
din totalul de 62 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 15 studenţi). 

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

 
1. Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor; 
2. Aprobarea modificărilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere pentru anul universitar 2013-2014 la Universitatea din Piteşti, pe baza noilor 
reglementări; 

3. Aprobarea modificărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
finalizare a studiilor pentru anul universitar 2012-2013 la Universitatea din Piteşti, pe baza 
noilor reglementări; 

4. Aprobarea Procedurii de acordare a Certificatului de Competenţă Lingvistică LOGOS; 

5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru consiliere, orientare 
profesională, monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii; 

6. Diverse. 
 

1. Aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor se amână pentru următoarea şedinţă de Senat; 
2. Senatul aprobă modificările aduse în baza noilor reglementări, la Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2013-2014 la 
Universitatea din Piteşti;  

3. Senatul aprobă modificările aduse în baza noilor reglementări, la Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2012-
2013 la Universitatea din Piteşti;  

4. Senatul aprobă Procedura de acordare a Certificatului de Competenţă Lingvistică LOGOS; 
5. Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru consiliere, 

orientare profesională, monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii; 
6. Senatul aprobă propunerea ca pentru viitoarea şedinţă de Senat, Comisia nr. 4 (Comisia de 

regulamente, incompatibilităţi şi dialog social) să elaboreze Metodologia privind menţinerea 
calităţii de titular a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de pensionare, conform art. 289, alin. 
6 din Legea nr. 1/2011; 

7. Senatul validează alegerea ca membru în Senat a studentului BÎRLEANU Florin R ăducu de la 
Facultatea de Matematică şi Informatică, pe locul rămas vacant în urma procedurii de demitere a 
studentei Sorina Niculăiţă, care a lipsit nemotivat de 18 şedinţe ale Senatului (senatorii sunt 
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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; 

8. Aprobarea cererii doamnei prof. univ. dr. Alexandrina MUSTĂŢEA, pentru menţinerea calităţii 
de titular se amână pentru o următoare şedinţă de Senat, până la elaborarea Metodologiei privind 
menţinerea calităţii de titular a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de pensionare; 

9. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administraţie, ca Universitatea din Piteşti să scoată la 
concurs un post de consilier juridic şi un post de contabil şef; 

10. 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.  Mandu Bianca Andreea Litere/LMA/II Handicap grav 2500 900 
2.  Constantin Corina Mariana Ştiinţe ale Educaţiei/PIPP/I Situaţie financiară precară 2500 1250 

TOTAL LEI 50.000 2.150 
 

11. Senatul aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe privind încheierea protocolului între Universitatea 
din Piteşti şi Universitatea Babes-Bolyai, pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de 
licenţă, sesiunea iulie 2013, pentru absolvenţii programului de studii Ingineria Mediului, în baza 
Ordinului M.E.N. nr. 3271/14.02.2012 şi în conformitate cu Legea 1/2011; 

12. Senatul aprobă solicitarea Universităţii “Alma Mater” din Sibiu, ca Universitatea din Piteşti să fie 
instituţia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2013, pentru 
absolvenţii următoarelor programe de studii de licenţă: Economia comerţului, turismului, 
serviciilor şi managementul calităţii, Finanţe şi Bănci, Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar şi Psihologie, autorizate provozoriu la Fundaţia Universitară “Alma Mater” – 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, în conformitate cu Legea 1/2011 art. 143. 

Comisiile de examen vor fi constituite din cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane prin 
decizia Rectorului Universităţii din Piteşti, în baza Ordinului M.E.N. nr. 3545/15.04.2013; 

13. Domnul Rector face o informare cu privire la intenţia Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane de a 
solicita organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, sesiunea iulie 2013, la Şcoala 
Naţionala de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, la specializarea 
Relaţii internaţionale şi studii europene, acreditată conform modificării şi completării anexelor nr. 
1-3, ale HG nr. 707/2012, republicată în Monitorul Oficial nr. 135/14.03.2012, anexa 2, punctul 
35, nr. 10; 

14. Senatul aprobă constituirea unei comisii pentru organizarea şi realizarea licitaţiei pentru 
închirierea spaţiului Academica, după cum urmează: 
Preşedinte: lect. univ. dr. Daniela PÎRVU 
Membrii: lect. univ. dr. Amalia-Viorica PANDELICĂ 

     Economist Miron MAVRODIN 
     Consilier juridic Teodora-Magdalena BUCURESCU 
     Informatician Claudiu-Georgian VLADU 
     Un reprezentant al sindicatului SLUP 
     Un reprezentant al sindicatului ASUP 
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15. Senatul aprobă constituirea unei comisii pentru organizarea şi realizarea licitaţiei pentru 
închirierea spaţiului Casa Universitarilor, după cum urmează: 
Preşedinte: lect. univ. dr. Consuela NECŞULESCU 
Membrii: lect. univ. dr. Mădălina BRUTU 

     Economist Miron MAVRODIN 
     Consilier juridic Teodora-Magdalena BUCURESCU 
     Informatician Claudiu-Georgian VLADU 
     Un reprezentant al sindicatului SLUP 
     Un reprezentant al sindicatului ASUP 

16. Senatul aprobă constituirea unei comisii pentru organizarea şi realizarea licitaţiei pentru 
externalizarea serviciului de pază, după cum urmează: 
Preşedinte: lect. univ. dr. Constantin-Augustus BĂRBULESCU 
Membrii: lect. univ. dr. Doina POPESCU 

     lect. univ. dr. Gheorghe NISTOR 
     Economist Miron MAVRODIN 
     Consilier juridic Teodora-Magdalena BUCURESCU 
     Un reprezentant al sindicatului SLUP 
     Un reprezentant al sindicatului ASUP 

17. Senatul aprobă constituirea unei comisii pentru stabilirea firmei de audit ISO, în vederea auditării 
Universităţii din Piteşti şi formarea de auditori din cadrul universităţii, după cum urmează: 
Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC  
Membrii: conf.univ. dr. Doina-Titinica IACOMI 

     Prof. univ. dr. Ion IORGA-SIMAN 
     Lect. univ. dr. Mihaela-Gabriela NEACŞU 
     Un reprezentant al sindicatului SLUP 
     Un reprezentant al sindicatului ASUP 

18. Senatul aprobă hotărârea Consiliului de Administraţie, de revenire a denumirii Facultăţii de 
Matematică şi Informatică, în Facultatea de Matematică-Informatică; 

19. Senatul aprobă solicitarea domnului Marian Cătălin DUCU, director al Centrului de Cercetare 
pentru Materiale Avansate (CCMA), ca domnul dr. chim. Dumitru OHÂI să ocupe un post de 
cercetător ştiinţific I (prin detaşare de la unitatea la care este angajat în prezent) pentru o perioada 
de 6 luni, pe baza unui raport întocmit de domnul Victor Bratu, şef serviciu Organizare Resurse 
Umane; 

20. Senatul aprobă constituirea unei comisii, care să analizeze situaţia clădirilor de la Dobrogostea şi 
să găsească o soluţie pentru renegocierea contractului de închiriere cu S.C. Silver Trading S.R.L., 
în condiţii avantajoase pentru Universitatea din Piteşti. Comisia va avea următoarea componenţă: 
Preşedinte: consilier jurdic Doina MORARU 

        lect. univ. dr. Andreea DRĂGHICI 
        lect. univ. dr. Daniela IANCU 

21. Senatul aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Daniel ROŞU, de la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea 
“Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
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22. Ca urmare a invitaţiei domnului prof. univ. dr. Sorin CURILĂ, Preşedintele Senatului 
Universităţii din Oradea, la  întâlnirea conducerilor Senatelor din mai multe universităţi, în 
perioada 14 -15 mai 2013, Senatul Universităţii din Piteşti aprobă deplasarea la Oradea a 
Preşedintelui Senatului Universităţii din Piteşti, conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, preşedinţilor 
celor 7 comisii ale Senatului conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU, conf. univ. dr. Doina 
IACOMI, lect. univ. dr. Diana LEFTER, lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU, prof. univ. dr. 
Gheorghe ŞERBAN, conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU, conf. univ. dr. Dumitru 
CHIRLEŞEAN, a Secretarului General al Senatului lect. univ. dr. Monica POPESCU şi a 
secretarului executiv al Senatului Laura Mincă. Deplasarea va fi facută cu microbuzul 

universităţii, cheltuielile de deplasare, cazarea şi diurna vor fi suportate din bugetul universităţii . 
23. Modelul de catalog de evaluare, cu modificările recomandate de ARACIS va fi prezentat într-o 

viitoare şedinţă de Senat; 
24. Senatul aprobă solicitarea Departamentului de Psihologie şi Ştiinţele comunicării, din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, cu privire la achitarea sumei de 1250 lei în contul Colegiului 
Psihologilor din Romania, reprezentând taxa de înregistrare a Universităţii din Piteşti ca furnizor 
de formare profesională în Registrul de Formare Profesională a Colegiului Psihologilor din 
România; 

25. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Incubatorului de Afaceri şi Transfer Tehnologic al 
Universităţii din Piteşti (IATT), va fi prezentat în viitoarea şedinţă de Senat, după avizul dat de o 
comisie a Senatului; 

26. Domnul lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU a solicitat în scris Senatului, în temeiul 
prevederilor legale în vigoare, a Cartei Universităţii şi a regulamentelor instituţiei, sesizarea 
Comisiei de Etică Universitară şi a Comisiei de Etică a Senatului Universităţii din Piteşti, pentru 
analiza comportamentului domnului lect. univ. dr. Alin Gheorghiţă MAZĂRE, membru al 
Senatului. Acesta a făcut o serie de afirmaţii publice la adresa domnului Mircea 
BĂRBUCEANU, care îi lezează imaginea. Senatul transmite sesizarea la Comisia de Etică şi 
Deontologie Universitară a Senatului ; 

27. Solicitarea domnului Mircea PERPELEA, de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 
Calculatoare, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la S.N.S.P.A. nu are 
nevoie de aprobarea Senatului, având în vedere că dânsul nu este titular la Universitatea din 
Piteşti; 

28. Senatul aprobă reprogramarea concediilor de odihnă pentru anul 2013; 
29. Raportul de caz asupra sesizării nr. 2750/12.03.2013, înaintată de lect. univ.dr. Petcu Daniel, 

referitoare la o presupusă acuzaţie de plagiat în teza de doctorat cu titlul “Optimizarea 
antrenamentului sportiv în vederea creşterii performanţelor în aeromodelism planare zbor liber” 
elaborată de domnul Marian Popescu, având conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. 
Mugur NICULESCU de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii din 
Piteşti este  înaintat spre avizare la Comisia nr. 6 - Comisia de etică şi deontologie universitară a 
Senatului; 

30. Senatul aprobă solicirea doamnei Bianca DABU, director al Centrului de Limbi Străine LOGOS, 
cu privire la achitarea cotizaţiei de membru al Asociaţiei Internaţionale a Centrelor Universitare 
de Limbi Străine – Forum Mondial HERACLES (Hautes Etudes et Recherches pour les 
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Appretissages dans les Centres de Languages de l’Enseignement), aferentă anului 2013, în 
valoare de 250 euro; 

31. Doamna Prorector prof. univ. dr. Mărioara ABRUDEANU face o informare cu privire la vizita 
comisiei  E.U.A. la Universitatea din Piteşti; 

 
 
 

 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI,        SECRETAR GENERAL AL SENA TULUI, 

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


