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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 15 din 06.09.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti
Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 06.09.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Transmiterea în proprietatea şi administrarea Consiliului local Râmnicu Vâlcea a unor imobile,

după cum urmează:
a. imobilul din strada Ştirbei Vodă nr.l49 având denumirea de Poligonul Turnul Roşu, în
suprafaţă 120538 mp cu construcţiile în suprafaţă de 991 mp (saivan, infirmerie, cocină
porci), identificat prin planul de amplasament şi delimitare prin număr cadastral 14420;
b. imobilul din strada Ştirbei Vodă nr.l49, având denumirea de Campus Universitar, în
suprafaţă de 20547 mp cu construcţiile în suprafaţă totală de 1965 mp (C1-atelier, C2-PAV
K1 SIA, C3, C4, C5-magazii) identificat prin planul de amplasament şi delimitare cu număr
cadastral 44011.
Art.2 Aprobarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii.
Art.3 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Cercetare din cadrul
Universităţii din Piteşti.
Art.4 Aprobarea cererii doamnei prof.univ.dr. Geanina CUCU-CIUHAN cadru titular în
Departamentul de Psihologie şi Ştiinţele Comunicării al Universităţii Piteşti, de a desfăşura
activităţi didactice în calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei a Universităţii Bucureşti.
Art.5 Aprobarea planului de învăţământ pentru programul de formare destinat cadrelor didactice din
învăţământul superior, potrivit proiectului POSDRU: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul
de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, ca urmare a unei solicitări
primite din partea M.E.C.T.S; Universitatea din Piteşti este partener în acest proiect.
Art.6 Aprobarea solicitării doamnei Sanda Marina BĂDULESCU privind detaşarea pentru 6 luni la
Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, începând cu data de 4 septembrie 2012;
Art.7 Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Majestăţii Sale Regele Mihai I.
Art.8 Modificarea programului Bibliotecii universităţii.
Art.9 Aprobarea unui pachet de 5 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă pentru anul universitar 2012-2013, şi anume:
a. Asistenţă şi consilierea socială a copilului în mediul educaţional;
b. Biblioteconomie şi ştiinţa informării;
c. Profesor documentarist;
d. Tehnici avansate de caracterizare a materialelor;
e. Consiliere spirituală.
Art.10 Constituirea unei comisii care să analizeze cazul de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane,
privind faptele unor studenţi de la specializarea Poliţie Locală; comisia va avea următoarea
componenţă:
- Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC

-

Membru: prof. dr. ing. Nicu BIZON
Membru: prof. univ. dr. Ştefan GĂITĂNARU
Membru al sindicatului ASUP

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

