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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 02.07.2012
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 53 de membri (43 cadre didactice şi 10 studenti), din
totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenti).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1. Validarea noului membru al Senatului Universităţii din Piteşti, din cadrul Departamentului de
Economie şi Finanţe al Facultăţii de Ştiinţe Economice;
2. Aprobarea modificărilor Cartei Universităţii;
3. Alegerea Preşedinţilor de Comisii ale Senatului (în cazurile în care s-a constatat starea de
incompatibilitate conform Hotărârii Senatului);
4. Constituirea şi aprobarea unor comisii de disciplină;
5. Aprobarea cuantumului regiei, pentru proiectele de cercetare;
6. Prezentarea concluziilor unor comisii de analiză şi aprobarea lor;
7. Măsuri organizatorice cu privire la derularea proiectelor POSDRU;
8. Diverse.

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Senatul validează alegerea doamnei asist. univ. drd. Alina
HAGIU ca membru al Senatului, din partea Departamentului Economie şi Finanţe, din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice; alegerea a avut loc ca urmare a demisiei doamnei prof.univ dr.
Emilia UNGUREANU. Doamna asist. univ. drd. Alina HAGIU o va înlocui pe doamna prof. univ.
dr. Emilia UNGUREANU în comisiile respective ale Senatului;
2. Senatul aprobă modificările Cartei Universitare;
3. Senatul aprobă noii preşedinţi de Comisii ale Senatului, aleşi ca urmare a hotărârii Senatului din 11
iunie 2012, conform căreia persoanele care ocupă funcţíi de conducere ale structurilor executive ale
universităţii nu pot ocupa şi funcţii de conducere ale structurilor din Senat. Astfel:
- la Comisia nr.1: “Comisia pentru activităţi ştiinţifice” – preşedinte: conf. univ. dr. Bogdan
NICOLESCU;
- la Comisia nr.3: “Comisia pentru activităţí academice şi de avizare a concursurilor
didactice” – preşedinte: lect. univ. dr. Diana LEFTER;
- la Comisia nr.4: “Comisia de regulamente, incompatibilităţi şi dialog social” – preşedinte:
lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU;
- pentru celelalte comisii nu au avut loc alte alegeri, prin urmare preşedinţii actuali rămân în
funcţie;

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi Senatul aprobă constituirea unor comisii de disciplină, şi anume:
a. O comisie de disciplină, ca urmare a sesizării făcută de un grup de studenţi de la Facultatea
de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru analiza faptelor comise de doamna conf. univ. dr. Camelia
MANEA, după cum urmează:
- Preşedinte: prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC
- Membru: prof.univ.dr.ing. Dinel POPA
- Membru: prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU
- Membru: prof.univ.dr. Dumitru DIACONU
- Reprezentant SLUP: lect.univ.dr. Mircea BĂRBUCEANU
b. O altă comisie de disciplină. ca urmare a sesizării făcută de un cadru didactic, împotriva
unei secretare de la facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, după cum urmează:
- Preşedinte: conf.univ.dr. Mihai BRĂSLAŞU
- Membru: lect.univ.dr. Radu TASCOVICI
- Membru: prof.univ.dr.ing. Nicu BIZON
- Reprezentant SLUP: va fi ulterior desemnat.
c. O comisie care să analizeze situaţia creată de firma de cadastru, care solicită plata facturii
pentru cele două lucrări efectuate (suma cerută nefiind justificată), după cum urmează:
- Preşedinte: prof.univ.dr. Constantin DRĂGHICI
- Membru: lect.univ.dr. Emilia CLIPICI
- Membru: lect.univ.dr. Daniela IANCU
5. Senatul aprobă procedura cuantumurilor regiei pentru proiectele de cercetare, propusă de doamna
Prorector prof.univ.dr Marioara ABRUDEANU;
6. Prezentarea rapoartelor şi concluziilor de către următoarele comisii de analiză:
- Domnul Prorector conf.univ.dr. Mihai BRĂSLAŞU prezintă raportul comisiei de analiză a
unui document care a fost semnat în fals de persoane neidentificate, şi care vizează un
cadru didactic de la Universitatea din Piteşti, în persoana d-nei asist.univ.dr. Corina
DINICĂ de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Adminstrative. Comisia propune ca
persoanele direct implicate (dl. Victor Bratu, dl. Octavian Gruioniu şi d-na Doina Moraru)
să se constituie în părţi vătămate şi să depună o plângere penală pentru identificarea
autorilor ce au înfăptuit falsul. Senatul aprobă raportul comisiei;
- Domnul Prorector prof.univ.dr.Constantin DRĂGHICI prezintă raportul comisiei de
analiză şi control la Campusul de la Râmnicu Vâlcea, în vederea efectuării analizelor
asupra legalităţii operaţiunilor privind investiţia pentru “sistem internet”. Domnul Rector
prof.univ.dr. Ionel DIDEA, în urma concluziilor prezentate de către comisie, propune ca
firma care a efectuat lucrări la Campusul de la Râmnicu Vâlcea să fie acţionată în instanţă
pentru înşelăciune; Domnul Preşedinte al Senatului, conf.univ.dr.Nicoale BRÎNZEA,
propune ca raportul să fie analizat de către “Comisia de etică şi deontologie universitară”,
precum şi de comisiile Senatului: “Comisia pentru controlul asigurării calităţii” şi
„Comisia de Etică a Senatului”, care vor trebui să formuleze un punct de vedere, pe care să
îl prezinte într-o şedinţă viitoare de Senat. Senatul aprobă în unanimitate;
- Domnul Rector prezintă analiza unei comisii, având ca preşedinte de comisie pe d-na
lect.univ dr. Daniela PÎRVU, constituite pentru a analiza legalitatea achiziţiilor publice,
efectuate de compartimentul Investiţii, Achiziţii Publice. Comisia a constatat o serie de
nereguli, fapt pentru care se propune înfiinţarea unei comisii de disciplină care să analizeze
vinovăţia persoanelor răspunzătoare, după cum urmează:
• Preşedinte: prof.univ.dr.Constantin DRĂGHICI
• Membru: lect.univ.dr. Andreea DRĂGHICI
• Membru: lect.univ.dr. Consuela NECŞULESCU
Senatul aprobă în unanimitate;
7. Senatul aprobă propunerile prezentate de dl. Prorector conf.univ.dr.Mihai BRĂSLAŞU, cu privire
la măsurile organizatorice, pentru desfăşurarea proiectelor POSDRU;

8. Urmare solicitării M.Ed.C.T.S. de a comunica relaţiile de colaborare ale Universităţii din Piteşti cu
China, d-na Prorector prof.univ.dr.Marioara ABRUDEANU cu sprijinul Ambasadei Franţei în
România, au contactat Şcoala Centrală de la Pekin. Directorul Şcolii Centrale solicită să se
comunice direcţiile şi nivelul de colaborare licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat. Senatul aprobă
demararea unor astfel de colaborări.
9. Senatul validează Comisa de Etica a Universităţii din Piteşti, cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: prof.univ.dr.Şerban VALECA
- Membru: prof.univ.dr.ing. Nicolae PANDREA
- Membru: prof.univ.dr.Nicolae MIHĂILESCU
- Membru: prof.univ.dr. Alexandru ENE
- Membru: prof.univ.dr. Eugenia Florenţa VONICA
- Membru: lect.univ.dr. Marilena Lavinia OLAH
- Student Radu Gabriel Vîlceanu
- Secretar: consilier juridic Doina MORARU
10. D-l Rector prezintă cifra de şcolarizare repartizată Universităţii din Piteşti, astfel: pentru studii
universitare de master, în anul universitar 2012/2013 sunt alocate 400 locuri pe universitate şi
pentru tinerii de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate sunt alocate
25 de locuri, dintre care 10 locuri sunt cu bursă;
11. Senatul este informat cu privire la solicitarea venită din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, în care se aduce la cunoştiinţă, ca până la data de 4 iulie 2012,
Universitatea din Piteşti trebuie să se transmită propuneri de specialişti, cadre didactice titulare, ce
au calitatea de conducători de doctorat pe baza propunerilor Senatului, pentru numirea în Comisiile
de atestare a titlurilor universitare la nivelul M.Ed.C.T.S.;
12. Senatul aprobă implementarea unui proiect referitor la admiterea în învăţământul superior, cu
menţiunea ca acei candidaţi care se înscriu online până pe data de 15 iulie 2012 să obţină o
reducere de 20% din taxa de înscriere;
13. Comisia de inventariere a ştampilelor din Universitate a identificat peste 176 de ştampile, o parte se
află în gestiunea unor persoane sub semnătură proprie şi o parte vor fi distruse (cele scoase din uz,
neutilizabile), urmând ca Serviciul Achiziţii să se ocupe de distrugerea lor. Senatul aprobă raportul
de inventariere a ştampilelor;
14. Comisia de Etică prezintă un raport de caz, ca urmare a sesizării făcute de dl. prof.univ.dr. Ion
TABACU, cu privire la un aşa-zis raport, făcut Facultăţii de Teologie Ortodoxă Piteşti, în urma
controlului Patriarhiei Române de anul trecut, şi consideră această sesizare, ca fiind neîntemeiată,
neavând la bază niciun act justificativ, ci doar supoziţii. Senatul aprobă raportul făcut de Comisia
de Etică a Universităţii din Piteşti;
15. Senatul aprobă, cu condiţia să existe temei legal şi cu consultarea M.Ed.C.T.S., solicitarea
studentei Alina Anamaria Zaharia, masterand în cadrul programului “Kinetoterapie la persoanele
cu dizabilităţi”, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, de a susţine examenul de disertaţie înainte de
termenul oficial de 26 iulie 2012, urmând ca în perioada 17-31 iulie 2012 să desfăşoare un stagiu
de pregătire pentru Campionatul mondial de Judo Kata, în Japonia;
16. Senatul aprobă anexa 3 si anexa 5, din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
finalizării studiilor pentru anul universitar 2011/2012”;
17. Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în anul universitar
2012/2013;
18. Se aprobă solicitarea dl. prof.univ.dr. Marin IONICA de a desfăşura în anul universitar 2012/2013
activităţi didactice la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti-Filiala
Slatina;
19. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie pentru evaluarea Practicii, la anii
terminali ca a treia probă în sesiunea extraordinară de restanţe ;
20. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei pentru evaluarea practicii pedagogice, la
anii terminali ca a treia probă în sesiunea extraordinară de restanţe ;

21. Senatul aprobă structura Comisiei pentru implementarea prevederilor Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice 946/2005 privind Codul Controlului intern managerial, după cum urmează:
a. Mediul de control:
- Preşedinte: prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC
- Responsabil: prof.univ.dr. Ionel DIDEA
- Membru: conf.univ.dr. Benedict OPRESCU
- Membru: prof.univ.dr. Ştefan GĂITĂNARU
- Membru: prof.univ.dr. Nicu BIZON
- Membru: lect.univ.dr.Radu TASCOVICI
- Membru: lect.univ.dr Daniela PÎRVU
- Membru: prof.univ.dr. Eugen CHELARU
- Membru: prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU
- Membru: prof.univ.dr.Corneliu UDREA
- Membru: prof.univ.dr.Geanina CUCU-CIUHAN
- Membru: prof.univ.dr.Liliana EZECHIL
- Membru: conf.univ.dr. Logica BĂNICĂ
- Membru: Ec. Victor BRATU
- Membru: lect.univ.dr. Mădălina BRUTU
b. Performanţele şi managementul riscului:
- Responsabil: prof.univ.dr. Constantin DRĂGHICI
c. Informare şi comunicare:
- Responsabil: conf.univ.dr. Mihai BRĂSLAŞU
d. Activităţi control:
- Responsabil: prof.univ.dr. Ion IORGA ŞIMAN
e. Audiere şi evaluare
- Responsabil: prof.univ.dr. Marioara ABRUDEANU
22. Senatul aprobă 13 locuri cu bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, care au
diplomă de bacalaureat obţinută în România;
23. Senatul aprobă 16 locuri subvenţionate pentru rromi, pe facultăţi şi specializări la propunerea
Biroului Judeţean pentru rromi, din cadrul Prefecturii Argeş;
24. Senatul aprobă modificarea planului de învăţământ de la specializarea Asistenţă medicală conform
recomandărilor făcute de ARACIS;
25. D-na prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU prezintă performanţele unor studenţi de la Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, obţinând medalii de aur si argint la competiţii sportive.
26. Senatul aprobă modificarea “Regulamentului de acordare a premiilor” de la Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică, în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81698 cu titlul “Aplicabilitatea
cunoştiinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei-drumul spre performanţă”
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