MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Târgu din Vale, 1, 110040-Piteşti, România
Tel./Fax: +40 348 453 142
Nr.:.............. din data de: ..........................

http://www.upit.ro

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 20 din 16.11.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti

Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 16.11.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Discutarea și aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti
să fie amânată pentru o şedinţă viitoare, această solicitare venind din partea studenţilor senatori.
Art.2 Aprobarea Criteriilor pentru stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică.
Art.3 Aprobarea Procedurii operaţionale - Înfiinţarea şi certificarea internă a centrelor de cercetare
din Institutul de cercetare.
Art.4 Validarea alegerii doamnei lect. univ. dr. Claudia IONESCU de la Facultatea de Științe SocioUmane și a doamnei conf. univ. dr. Amalia MĂRĂŞESCU de la Facultatea de Litere în Senatul
Universității din Pitești; doamna lect. univ. dr. Claudia IONESCU va face parte din Comisia nr. 3
și din Biroul Senatului, iar doamna conf. univ. dr. Amalia MĂRĂŞESCU – din Comisia nr. 1.
Art.5 Validarea alegerii domnului lect. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU în funcţia de
decan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane.
Art.6 Aprobarea Certificatului de competenţă lingvistică, prezentat în noua formă.
Art.7 Validarea hotărârii Consiliului de Administrație privind anularea examenului de diplomă susţinut
şi promovat de d-l Lucsandra C. Emil Mihăiţă, în sesiunea iulie 2012, la Facultatea de Mecanică
şi Tehnologie, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, promoţia 2012, precum şi
anularea examenului de licenţă pentru studenţii Gearbă C. Adina Nicoleta (promoţia 2012),
Petroiu Ionuţ Narcis (promoţia 2012), Gherman S. Diana Lavinia (promoţia 2011), Marian S.
Liliana (promoţia 2011), absolvenţi ai Universităţii Alma Mater din Sibiu, specializarea Drept,
care au susţinut şi promovat examenul de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti.
Art.8 Validarea hotărârii Consiliului de Administraţie, cu privire la introducerea următoarelor taxe:
a. taxă de confirmare a autenticităţii diplomei - 40 lei;
b. taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă – 40 lei;
c. taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu şi-au ridicat diplomele în maximum 2(doi) ani de
la susţinerea examenului de licenţă/diplomă/absolvire/doctorat – 200 lei;
Eliberarea adeverinţei de autenticitate a diplomei precum şi a foii matricole/suplimentului la
diplomă se face în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art.9 Abrobarea numirii domnului lect. univ. dr. Gheorghe Nistor în funcţia de director interimar la
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Art.10 Aprobarea constituirii unei comisii de analiză, constituită prin decizia Rectorului nr.
559/26.06.2012, cu privire la situația de la DPPD; președintele comisiei de verificare și analiză a
activităților desfășurate de către DPPD, prorector conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU prezintă
raportul întocmit. Comisia de analiză va avea următoarea componență:
Preşedinte: prof. univ. dr. Dinel POPA
Membri: prof. univ. dr. Corneliu UDREA
prof. univ. dr. Paul BAIDAN
prof. univ. dr. ing. Nicu BIZON
prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI
Art.11 Aprobarea Statelor de funcţii pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; ca
urmare a adresei primite de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Senatul
aprobă înmatricularea studenților din anul I (2012/2013) și din anul II (2012/2013) la modulul I
de studii psihopedagogice.
Art.12 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante pentru cadrele didactice (anul universitar
2012-2013, semestrul II) (Anexa 1).
Art.13 Aprobarea transformării posturilor ocupate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic și
componența comisiilor de examinare, ca urmare a reactualizării acestora (Anexă 2).
Art.14 Aprobarea cererii formulată de directorul Departamentului de Arte din cadrul Facultății de
Teologie “Sfânta Muceniță Filofteia”, domnul prof. univ. dr. Paula Baidan, de continuare a
activității în regim de plata cu ora pentru prof. univ. dr. Vasile Vasile și prof. univ. dr. Oprea
Gheorghe este amânată.
Art.15 Să se continue analiza abaterilor disciplinare săvârșite de doamna conf. univ. dr. Maria Camelia
Manea (decizia Rectorului nr. 617/11.07.2012), luându-se în considerare și hotărârile comisiilor
constituite la nivel de facultate. Domnul prof. univ. dr. Dinel Popa, membru al comisiei de
analiză, prezintă raportul întocmit; Senatul consideră măsurile prezentate și propuse ca măsuri
preventive, urmând ca la finalizarea analizei comisia să constate dacă sunt sau nu măsuri
disciplinare în acest caz.
Art.16 Retragerea gradaţiei de merit pentru doamna conf. univ. dr. Claudia BURTESCU, începând cu
data de 01.12.2012 la propunerea comisiei constituită prin decizia Rectorului nr. 932/2012.
Domnul prorector prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI prezintă raportul cu privire la modul de
acordare a gradaţiilor de merit în perioada 2010-2012.
Art.17 Aprobarea modificării Organigramei, prin redefinirea Biroului Administrativ în Birou
Registratură, Secretariat administrativ.
Art.18 Aprobarea scoaterii la concurs a unui post de consilier juridic şi a unui post de secretar-cabinet
Rector.

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

