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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărâre nr. 21 din 17.12.2012
a Senatului Universităţii din Piteşti
Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 17.12.2012,

Hotărăşte:
Art.1 Aprobarea Contractului de management.
Art.2 Aprobarea Planului operaţional al Universităţii din Piteşti pentru anul 2013.
Art.3 Aprobarea Planului strategic privind evoluţia şi dezvoltarea Universităţii din Piteşti, pentru
perioada 2012-2016.
Art.4 Aprobarea şi adoptarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din
Piteşti.
Art.5 Aprobarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti.
Art.6 Aprobarea Metodologiei de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică.
Art.7 Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a programelor de formare
psihopedagogică nivel I şi nivel II în regim postuniversitar.
Art.8 Aprobarea şi adoptarea Regulamentului de acordare a gradaţiilor de merit.
Art.9 Aprobarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul Universităţii din Piteşti,
compusă din:
- Trei reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret, si anume:
1) Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU
2) Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA
3) Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU
- Un reprezentant al angajatorilor, şi anume: Domnul Dan Ionescu (Preşedinte executiv A.O.A.)
- Un reprezentatnt al studenţilor: Student Larisa PETRE
- Un reprezentant al sindicatelor reprezentative: conf. univ. dr. Monica IORDACHE.
Art.10 Validarea alegerii domnului asist. univ. dr. Mircea BOLOŞTEANU, de la Facultatea de
Matematică-Informatică, în Senatul Universității din Pitești, pe locul devenit vacant prin
pensionarea domnului prof. univ. dr. Gheorghe BARBU; domnul Mircea BOLOŞTEANU va
face parte din Comisia nr. 7 (Comisia pentru analiza şi avizarea acordării de titlurilor onorifice).
Art.11 Aprobarea alegerii domnului conf. univ. dr. Dumitru CHIRLEŞEAN în funcţia de Preşedinte al
Comisiei nr. 7 (Comisia pentru analiza şi avizarea acordării de titlurilor onorifice).
Art.12 Validarea alegerii domnului lect. univ. dr. Claudiu NEAGOE în funcţia de Director al
Departamentului de Relaţii Internaţionale, Istorie, Filosofie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane.
Art.13 Organizarea anului de refacere (anul III) pentru cei 25 de studenţii de la specializarea Poliţie
Locală, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane care nu au promovat şi finalizat studiile anului III, ca
urmare a răspunsului MECTS Nr. 66011/22.11.2012, la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art.14 Aprobarea salarizării conducătorilor de doctorat pentru anul universitar 2012-2013.

Art.15 Aprobarea cu 44 voturi “pentru” şi 3 abţineri, a cererii de reînmatriculare a doi studenţi, care au
acumulat 34 puncte de credit: Achimoiu Alexandru Alin şi Coman Andreea de la Facultatea de
Mecanică şi Tehnologie; cererile au fost aprobate ca urmare a trecerii disciplinei Educaţie fizică
şi sport din categoria disciplinelor obligatorii în categoria disciplinelor facultative.
Art.16 Aprobarea modificărilor aduse Metodologiei cadru privind acordarea burselor POSDRU în
cadrul proiectului POSDRU ID 76808 (manager de proiect prof. univ. dr. ing Viorel NICOLAE).
Art.17 Acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de până la 50% din taxa anuală de şcolarizare
pentru anul universitar 2012-2013 pentru studenţii care au primit avizul Consiliului de
Administraţie.
Art.18 Acordarea reducerii cu 50% a cuantumului taxei de cazare în anul universitar 2012-2013 pentru
studenţii care au primit avizul Consiliului de Administraţie.
Art.19 Completarea hotărârii Senatului nr. 20 din 16.11.2012, art.8, cu privire la perceperea taxelor de
confirmare a autenticităţii, astfel: taxa de confirmare a autenticităţii diplomei şi taxa de
confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă se percep începând cu al doilea
exemplar eliberat.
Art.20 Aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământ în anul universitar 2012-2013 pentru dl.
prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU de la Facultatea de Matematică-Informatică.
Art.21 Aprobarea menţinerii calităţii de titular în învăţământ în anul universitar 2012-2013 pentru d-na
prof. univ. dr. Luminiţa STATE de la Facultatea de Matematică-Informatică;
Art.22 Prelungirea contractului de închiriere cu S.C. Vodafone S.A. ce are ca obiect închirierea unei
suprafeţe de 141.70 mp pe terasa şi în interiorul căminului studenţesc nr. 3 din Piteşti, str. Gh.
Doja, nr. 41, unde se va amplasa o staţie de bază Vodafone Romania.
Art.23 Aprobarea Metodologiei cadru privind acordarea BURSELOR POSDRU finanţate în cadrul
proiectului cu titlul “TEORO-terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru
reabilitare şi tehnologie asistivă-specializări universitare europene, nou introduse în România,
pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse”.
Art.24 Aprobarea cu 44 voturi “pentru” şi 3 abţineri, a raportului Comisiei nr. 6 (Comisia de etică şi
deontologie universitară a Senatului) având în vedere sesizarea nr. 192/31.10.2012 făcută de
doamna conf. univ. dr. Dabu Bianca, cu privire la funcţionarea centrului LOGOS şi memoriul
depus de dna conf. univ. dr. Bianca Dabu (26.11.2012); raportul recomandă:
a. realizarea transferului de gestiune între doamna Cîţu Laura şi actualul director al
Centrului LOGOS, doamna Dabu Bianca,
b. alocarea unui spaţiu exclusiv centrului LOGOS, cu informarea Facultăţii de Litere,
c. optimizarea comunicării instituţionale pentru buna funcţionare a ambelor structuri
(Centrul Logos şi Departamentul LMA),
d. constituirea de Comisii de Etică în fiecare facultate, cu rolul de a asigura respectarea
prevederilor Codului de Etică şi Deontologie Universitară,
e. atenţionarea părţilor implicate şi a conducerii Facultăţii de Litere de a media şi soluţiona
conflictele şi de a asigura respectarea prevederilor Codului de Etică şi Deontologie
Universitară,
f. atenţionarea doamnei conf. univ. dr. Laura CÎŢU cu privire la responsabilităţile care îi
revin în calitate de Director de departament în relaţia cu toţi membrii departamentului,
pentru o comunicare bazată pe respect reciproc, toleranţă şi înţelegere.
Art.25 Aprobarea cu 43 voturi “pentru” şi 4 abţineri a cererii formulată de directorul Departamentului
de Arte din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă “Sfânta Muceniță Filofteia”, domnul prof.
univ. dr. Paul Baidan, de continuare a activității în regim de plata cu ora pentru prof. univ. dr.
Vasile Vasile și prof. univ. dr. Oprea Gheorghe.
Art.26 Aprobarea Procedurii de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament
efectuate în cadrul mobilităților Erasmus, urmînd să se elaboreze un Regulament cadru, în baza
căruia, potrivit legii, vor fi realizate proceduri pentru fiecare facultate.

Art.27 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţământ cu
Frecvenţă Redusă;
Art.28 Aprobarea Planului strategic al Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.
Art.29 Aprobarea Planului operaţional al Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 20122013;
Art.30 Aprobarea programării concediilor de odihnă pentru anul 2013.
Art.31 Amânarea discutării cererii de prelungire a perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat
a dlui Ţurcanu Adrian (domeniul Informatică) care a beneficiat de bursă POSDRU în cadrul
proiectului ID 52826 (termen de finalizare 30 septembrie 2012), pentru o fundamentare legală.
Art.32 Validarea rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante pentru asistenţii
doctoranzi pe perioadă determinată, astfel:
Nr
crt

Facultatea

Departamentul

Postul

Candidat

Rezultat

1.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinţe Aplicate

Asist.univ. poz.38

Oprişa Radu

Admis

2.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Asist.univ. poz.33

Grecu N. Dorin

Admis

Art.33 Aprobarea cererii doamnei Iordache Mihaela Luminiţa de a desfăşura activităţi didactice la
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în regim de plata cu ora.
Art.34 Scoaterea la concurs a unui post de administrator financiar IS.
Art.35 La solicitarea Consiliului de Administraţie, Senatul revine asupra hotărârii din data de
16.11.2012, cu privire la 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; Senatul Universităţii din
Piteşti hotărăşte recunoaşterea examenului de licenţă şi eliberarea diplomei de licenţă.
Art.36 Constituirea unei comisii de analiză cu privire la dispariţia unui server de la compartimentul
informatizare, astfel:
Preşedinte: prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC
Membrii: conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU
lect. univ. dr. Laurenţiu DEACONU
şef lucrări univ. dr. ing. Adrian ZAFIU
Reprezentant al sindicatului: Alin MAZĂRE

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

