
 

 

 

 

 

 
Hotărâre nr. 6 din 06.04.2012 

a Senatului Universităţii din Piteşti  
 

 Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 06.04.2012,  
 

Hotărăşte: 
 
Art.1 Aprobarea Raportului Comisiei de disciplină privind situaţia de la Facultatea de Litere, prin care 

Facultatea de Litere poate înainta propunerea de reînmatriculare a studenţilor exmatriculaţi în 
urma situaţiei create (fără taxă de reînmatriculare), de recunoaştere a examenelor promovate 
pentru studenţii care au achitat prima tranşă a taxei de şcolarizare, de reeşalonare a tranşelor a 
doua şi a treia din taxa de studiu, şi de desfacere a contractului de muncă a cadrului didactic 
implicat. 

Art.2 Stabilirea datei pentru sărbătorirea a 50 de ani de activitatea la Universitatea din Piteşti: ziua de 
12 octombrie (vineri) va fi ziua în care se vor desfăşura activităţi comune, cu invitaţi din ţară şi 
străinătate, iar în celelalte zile ale săptămânii facultăţile vor marca evenimentul prin activităţi 
proprii. 

Art.3 Componenţa Comitetului de organizare a evenimentului de sărbătorire a 50 de ani de activitate la 
Universitatea din Piteşti: Rector, Prorectori, Decanii tuturor facultăţilor, Directorul General 
administrativ, Directorul economic. 

Art.4 Necesitatea alcătuirii unei comisii ad-hoc a Senatului, în vederea modificării Cartei Universităţii 
din Piteşti. 

Art.5 Elaborarea Metodologiei de finalizare a studiilor; Comisia de regulamente, incompatibilităţi şi 
dialog social (comisia 4) a Senatului este solicitată să elaboreze metodologia respectivă. 

Art.6 Aprobarea Raportului comisiei de analiză în ceea ce priveşte neconcordanţa între HG 966/2011 şi 
funcţionarea programelor de studii de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie 
ocupaţională, Asistenţă socială şi a programelor de studii de master Kinetoterapia la persoanele 
cu dizabilităţi, Managementul serviciilor sociale şi de sănătate. Raportul a fost prezentat de 
domnul Prorector Pârlac Sebastian. Situaţia va fi readusă în discuţie la şedinţa Senatului din 12 
aprilie 2012.  

Art.7 Suplimentarea posturilor scoase la concurs de către: Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (2 
posturi Şef lucrări); Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi calculatoare (1 post Asistent); 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (1 post Lector); Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (2 
posturi Lector); Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (1 post Lector), cu menţiunea de a fi depuse 
extrasele din Statele de funcţii. 

Art.8 Alcătuirea unei comisii pentru activitatea de predare-primire între fosta conducere şi actuala 
conducere a Universităţii. 

Art.9 Alcătuirea unei comisii de inventariere a bunurilor din patrimoniul Universităţii. 
Art.10 Aprobarea acordului cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi 

Rare.  
Art.11 Ca cei cinci candidaţi pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice să fie audiaţi de 

comisia pentru selectarea candidaţilor la funcţia de decan, ca urmare a contestaţiei formulată de 
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un grup de 12 membri ai Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu privire la Decizia nr. 
4333/03.04.2012 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

Art.12 Constituirea unei comisii pentru elaborarea unei noi sigle a Universităţii din Piteşti 
Art.13 Aprobarea cererii doamnei Mihăilescu Petruţa de desfăşurare de activităţi didactice la 

Universitatea Transilvania. 
Art.14 Aprobarea cererii Federaţiei Române de Bridge de a găzdui în spaţiul Academica al Universităţii 

din Piteşti Concursul Internaţional de Bridge, în perioada 20-22 aprilie. 
Art.15 Aprobarea cererilor de deplasare în străinătate a două cadre didactice: Ungureanu Cristina şi 

Cucu Ciuhan Geanina. 
Art.16 Aprobarea  acordului pentru delegarea de atribuţii din partea Rectorului pentru Prorectori. 
Art.17 Modificarea planului de învăţământ, în vederea acreditării, pentru Programul de studii 

universitare de licenţă Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii, Domeniul Fundamental Ştiinţe 
Inginereşti, Domeniul de licenţă Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, din Facultatea de 
Electronică. 

    
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 


