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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 5.11.2013
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 54 de membri (43 cadre didactice şi 11 studenţi), din
totalul de 61 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 14 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
2.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Aprobarea statelor de funcţii şi a planurilor de învăţământ, prin aplicarea planului de măsuri
privind reducerea cheltuielilor, pentru anul universitar 2013-2014;
Diverse.
În urma discuţiilor purtate în plenul Senatului, Senatul a hotărât ca orele de la Departamentul
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) să fie repartizate cadrelor didactice care au funcţia de bază în
Universitatea din Piteşti.
Senatul aprobă cu 52 voturi “pentru” şi 2 ”abţineri” statele de funcţii (cu anexele şi documentele
însoţitoare) şi planurile de învăţământ, în conformitate cu Legea Educaţiei nr. 1/2011 şi cu aplicarea
planului de măsuri privind reducerea cheltuielilor, pentru anul universitar 2013-2014, ţinând cont de
observaţiile Comisiei Senatului; Consiliul de Administraţie va răspunde de respectarea legislaţiei
financiar-contabile;
Senatul aprobă noua structură generală pentru anul universitar 2013-2014;
Senatul aprobă cu 47 voturi “pentru” , 4 voturi “împotrivă” şi 3 ”abţineri” propunerea Consiliului
de Administraţie, ca tariful orar pentru activităţile didactice desfăşurate în regim de plata cu ora, în
anul universitar 2013-2014, să fie de 15 lei/oră convenţională;
Senatul aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan, de la Departamentul de
Ştiinţe ale Educaţiei, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, de a desfăşura activităţi didactice
în regim de plata cu ora, în anul universitar 2013-2014 la Universitatea “1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia;
Senatul aprobă cererea domnului conf. univ. dr. Badea Victor, de la Facultatea de Ştiinţe SocioUmane, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2013-2014 la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti;
Senatul aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Duţu Amalia, de la Departamentul de Management şi
Administrarea Afacerilor, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, de a desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2013-2014, la Academia de Studii Economice
Bucureşti;
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Senatul aprobă cererea domnului Valeriu Manuel Ionescu, şef lucrări la Facultatea de Electronică şi
Calculatoare, prin care solicită acordul de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora, în
anul universitar 2013-2014, la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina;
Senatul aprobă cererea doamnei lect. univ. dr. Gurlui Ileana, de la Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei prin care solicită acordul de a desfăşura activităţi
didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2013-2014, la Liceul pedagogic “Mircea
Scarlat” din Alexandria;
Senatul este de acord ca până la finalul lunii noiembrie, Consiliul de Administraţie să elaboreze un
plan de măsuri viabil pentru redresarea situaţiei financiare în Universitatea din Piteşti;
Senatul aprobă cererea doamnei lect. univ. dr. Dumitru Georgiana, prin care solicită transferul de la
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, la Departamentul pentru Pregatire Personalului Didactic (DPPD),
pentru anul universitar 2013-2014;
Senatul aprobă cererea doamnei lect. univ. dr. Tănase Marinela, prin care solicită transferul de la
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, la Departamentul pentru Pregatire Personalului Didactic (DPPD),
pentru anul universitar 2013-2014;
Senatul aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Bulgaru Ionuţ, prin care solicită transferul de la
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, la Departamentul pentru Pregatire Personalului Didactic (DPPD),
pentru anul universitar 2013-2014;
Senatul validează alegerea ca membru în Senat a studentei POPESCU Raluca Maria de la Facultatea
de Mecanică şi Tehnologie, pe locul rămas vacant în urma finalizării studiilor a studentului POPA
Alexandru (conform art. 12.1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului
Universităţii din Piteşti); studenta va face parte din cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de etică şi
deontologie universitară a Senatului şi din Biroul Senatului;
Senatul aprobă o comisie ad-hoc, care să monitorizeze alegerea reprezentanților în Senat la
Facultatea de Științe Socio-Umane și Facultatea de de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru locurile rămase
vacante prin plecarea următorilor studenţi: Marius David de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
şi Nicoleta Gavrilă de la Facultatea de de Ştiinţe ale Educaţiei, ca urmare a finalizării studiilor;
Comisia va avea următoarea componență:
Președinte comisie: Lect. univ. dr. Monica POPESCU
Membrii: Lect. univ. dr. Andreea DRĂGHICI
Student Andrei MICHAI
Senatul nu aprobă (2 voturi “pentru” , 39 voturi “împotrivă” şi 11 ”abţineri”) cererea doamnei
Găvan Smaranda, prin care solicită acordul de avea calitatea de cadru didactic asociat în anul
universitar 2013-2014;
Senatul nu aprobă (2 voturi “pentru” , 37 voturi “împotrivă” şi 13 ”abţineri”) cererea doamnei
Olteanu Georgeta, prin care solicită acordul de a avea calitatea de cadru didactic asociat în anul
universitar 2013-2014;
Senatul validează concursul pentru angajarea pe perioadă determinată a doamnei Andreea Laura
Bădulescu, pe postul de asistent, poziția 27 la Departamentul Psihologie şi ştiinţele comunicării, din
cadrul Facultății de Științe Socio-Umane;
Senatul aprobă solicitarea Fundaţiei Compartir de colaborare cu Universitatea din Pitești în anul
2014, în cadrul unor proiecte; fundaţia va putea prezenta în Universitatea din Piteşti, comunităţii din
Piteşti, proiectele pentru anul 2014;
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20.

21.

Senatul aprobă propunerea domnului Prorector prof. univ. dr. Constantin Drăghici de modificare a
Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai
Universităţii din Piteşti, prin completarea acestuia cu un articol în care să se menționeze faptul că
studenților li se acordă libertatea de a solicita card bancar în vederea eliberării drepturilor bănești
prin asemenea instrumente, de oricare bancă aleasă de fiecare;
Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, ca plata salariilor nete, aferente
activităților desfășurate în cadrul proiectelor POSDRU să se facă cu 30 de zile înainte de data
întocmirii şi depunerii cererii de rambursare, cu excepţia proiectelor aflate la ultima cerere de
rambursare.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Monica POPESCU

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