
 

 

 

 

 
 

Hotărâre nr. 18 din 22.10.2012 
a Senatului Universităţii din Piteşti  

 
 Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 22.10.2012,  

 
Hotărăşte: 

 
Art.1  Acordarea titlului de Profesor universitar emerit pentru profesorii propuşi de facultăţi şi avizaţi 

de Consiliul de Administraţie.  
Art.2 Aprobarea rezoluţiei prezentate de  serviciul ORUS şi compartimentul Juridic: potrivit articolului 

art. 285 (4) în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat în anul universitar 
2012-2013 şi pentru funcţia de asistent universitar, iar pentru ocuparea funcţiei didactice de 
asistent universitar, conform art. 301 (1) sunt necesare obţinerea statutului de student doctorand 
sau deţinerea diplomei de doctor, precum şi îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor 
didactice, specifice funcţiei, aprobate.  

 De asemenea, Senatul nu aprobă ca asistenţii universitari, cu statut de doctoranzi, încadraţi cu 
contract de muncă pe perioadă determinată, să poată prelua, în afara postului ocupat prin concurs, 
ore suplimentare în regim de plata cu ora. Aceştia nu vor putea desfăşura decât activităţile 
corespunzătoare postului ocupat prin concurs. 

Art.3 Aprobarea propunerii Biroului Senatului  în ceea ce priveşte schimbarea denumirii din 
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ pentru anul universitar 2012-
2013 în  Procedura privind menţinerea calităţii de titular a cadrelor didactice care împlinesc 
vârsta de pensionare în cursul anului universitar 2012-2013 şi neretragerea acesteia; de 
asemenea Senatul aprobă ca pentru viitor să se elaboreze  Metodologia de menţinere a calităţii de 
titular în învăţământ, de către o persoană care va fi desemnată de Consiliul de Administraţie. 

Art.4 Aprobarea propunerilor Biroului Senatului cu privire la: constituirea unei comisii de analiză a 
cazurilor de incompatibilitate şi conflict de interese privind membrii Senatului, sesizate de 
comisia de evaluare instituţională şi prezentată în rapoartele ARACIS; urgentarea declanşării 
negocierilor privind Contractul Colectiv de Muncă şi propunerea ca persoanele nemembre de 
sindicat să-şi desemneze un reprezentant la negocieri; analiza în Consiliul de Administraţie a 
situaţiei cadrelor didactice doctori care nu beneficiază de sporul de doctor; urgentarea 
reorganizării compartimentului “Doctorate”, potrivit reglementărilor legale. 

Art.5 Constituirea unei comisii juridice ad-hoc, în funcţie de situaţie, alcătuită din membri ai Senatului 
şi specialişti în domeniu, cu 43 voturi “pentru” şi 2 “abţineri”. 

Art.6 Achiziţionarea unui sistem antivirus pentru 3 ani. 
Art.7 Organizarea a trei programe de pregătire postuniversitară:  Dreptul afacerilor, Asistenţă socială a 

copilului abuzat, neglijat şi supus la rele tratamente,  Pregătirea psiho-fizică specifică  pentru 
trupele de intervenţie. 

Art.8 Doamna Prorector, prof. univ. dr. Marioara ABRUDEANU să vină cu o propunere finală pentru 
formatul certificatului de competenţă lingvistică, avizată de Consiliul de Administraţie, 
respectând regulamentele aprobate de Senat. 
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Art.9 Aprobarea în unanimitate ca Preşedintele Senatului, conf. univ. dr Nicolae BRÎNZEA, în baza 
prevederilor legale, să încheie un contract pe perioadă determinată cu Institutul Cultural Român, 
fără afectarea funcţiei de Preşedinte al Senatului. 

Art.10 Aprobarea dosarului depus în vederea menţinerii calităţii de titular de către domnul prof. univ. dr. 
Gheorghe BARBU să fie amânată până ce se va constata completarea dosarului cu toate 
documentele necesare şi va avea avizul Consiliului de Administraţie. 

Art.11 Pierderea calităţii de membru al Senatului a doamnei prof. univ. dr. Geanina CUCU-CIUHAN, 
ca urmare a  sesizării conducerii SLUP, cu nr. 117/24.09.2012, cu 24 voturi “pentru”, 1 vot 
“împotrivă” şi 20 “abţíneri”, la propunerea Comisiei nr. 6 (Comisia de Etică şi deontologie 
universitară a Senatului). 

Art.12 Aprobarea constituirii unei comisii de analiză care să constate gradul de implicare a domnului 
prof. univ. dr. Gheorghe BARBU, fost Rector al Universităţii din Piteşti în mai multe fapte 
sesizate şi luate în discuţie de Comisia de Etică şi deontologie universitară a Senatului; comisia 
va avea următoarea componenţă: 
• Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC 
• Membru: prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU 
• Membru: prof. univ. dr. Corneliu UDREA 
• Membru: prof. univ. dr. Dinel POPA 
• Membru: prof. univ. dr. Stan MARINICĂ 
• Secretar: consilier juridic Doina MORARU 

Art.13 Constituirea unei comisii care să analizeze legalitatea acordării gradaţiilor de merit, ca urmare a 
sesizării cu nr. 119/24.102012, făcută de conducerea SLUP; comisia va avea următoarea 
componenţă: 
• Preşedinte: prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI 
• Membru: prof. univ. dr. Anton Florinel BOŢA MOISIN 
• Membru: prof. univ. dr. Dinel POPA 

Art.14 Aprobarea solicitării domnului prof. univ. dr. Radu RACOTĂ, cadru didactic titular la Facultatea 
de Mecanică şi Tehnologie, de a desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în anul universitar 2012-2013. 

Art.15 Aprobarea solicitărilor următoarelor cadre didactice de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:  
Petruţa MIHĂILESCU, Andreea CĂTĂNESCU, Florin COJANU şi George NAIBA, pentru a 
desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora la universitatea “Transilvania” din Braşov în 
anul universitar 2012-2013. 

Art.16 Aprobarea referatulului înaintat de serviciul ORUS, avizat de Compartimentul Juridic, cu privire 
la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru anul 2013, precum şi 
programarea drepturilor salariale aferente acestora pentru personalul din cadrul universităţii. 

Art.17 Aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu denumirea S.C. UPIT NOUA GENERAŢIE S.R.L, 
strada Târgul din Vale nr. 1, capital social de 200 lei, având ca obiect principal de activitate 
„alimentaţie publică şi închiriere”. Societatea va avea ca reprezentant legal pe Rectorul 
Universităţii din Piteşti, prof. univ. dr. Ionel DIDEA, cenzor: Marcela BENGESCU şi consiliul 
de administraţie compus din:  
• Preşedinte:  conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU 
• Membru: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC 
• Membru: prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI 

      
 
 

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

 


