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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 19.12.2016

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 43 de membri (31 de cadre didactice şi 12
studenţi), din totalul de 54 de membri (40 de cadre didactice şi 14 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui
Senatului:
1.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetare DezvoltareInovare din cadrul Universităţii din Piteşti;
2.
Aprobarea Regulamentului privind activităţile profesionale - studii universitare de doctorat;
3.
Aprobarea Regulamentului privind obţinerea atestatutului de abilitare şi afilierea la Şcoala
Doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;
4.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Şcoala Doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;
5.
Aprobarea Procedurii privind realizarea documentelor necesare în vederea susţinerii publice a
tezei de doctorat şi transmiterea dosarului la MENCS-CNADTCU;
6.
Aprobarea Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale din cadrul
Şcolii Doctorale de Filologie;
7.
Aprobarea Procedurii de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale din cadrul
Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice;
8.
Aprobarea Procedurii de determinare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în
regim de plata cu ora la Şcoala Doctorală Ingineria Autovehiculelor;
9.
Aprobarea Procedurii de fundamentare a valorii prestatiilor pentru remunerarea activităţilor în
regim de plata cu ora la Şcoala Doctorală Interdisciplinară;
10.
Aprobarea Procedurii privind cuantumul și destinația regiei UPIT aferentă proiectelor și
contractelor de cercetare;
11.
Aprobarea înfiinţării Centrului de cercetare şi de formare didactică, lingvistică şi comunicare
LITTERA;
12.
Aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Centrului de cercetare şi de formare
didactică, lingvistică şi comunicare LITTERA;
13.
Aprobarea Statutului Centrului de cercetare şi de formare didactică, lingvistică şi comunicare
LITTERA din structura Departamentului Limbă şi literatură;
14.
Aprobarea propunerii referitoare la stimularea angajării de tineri cercetători pe posturi de
asistenţi universitari;
15.
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Senatul validează alegerea domnului ş.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL ca membru al
Senatului, din partea Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial, din cadrul Facultăţii
de Mecanică şi Tehnologie, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului prof. univ. dr.
Eduard Niţu; domnul Daniel Constantin ANGHEL va face parte din Comisia nr. 3 a Senatului
(Comisia pentru activităţi academice şi de avizare a concursurilor didactice);
Senatul validează alegerea studenţilor Badea Ana Gabriela şi Năstase-Niţu Adina Mihaela, ca
membrii ai Senatului, pe locurile rămase vacante, din partea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie;
studenta Badea Ana Gabriela va face parte din Comisia nr. 6 (Comisia pentru cooperare cu mediul
socio-economic şi probleme studenţeşti) şi studenta Năstase-Niţu Adina Mihaela va face parte din
Comisia nr. 1 (Comisia pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare);
Senatul validează alegerea domnului conf. univ. dr. Victor BĂDESCU ca membru al Senatului, din
partea Departamentului Asistenţă medicală şi kinetoterapie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului conf. univ. dr. George Mihail
MAN; domnul Victor BĂDESCU va face parte din Comisia nr. 2 a Senatului (Comisia pentru
asigurarea şi evaluarea calităţii);
Senatul validează numirea domnului ş.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL în funcţia de Director
al Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial, din cadrul Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie, ca urmare a demisiei domnului prof. univ. dr. Eduard Niţu;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cercetare DezvoltareInovare din cadrul Universităţii din Piteşti;
Senatul aprobă Procedura privind cuantumul și destinația regiei UPIT aferentă proiectelor și
contractelor de cercetare;
Senatul aprobă propunerea domnului prof. univ. dr. Eduard Niţu, cu privire la stimularea angajării de
tineri cercetători pe posturi de asistenţi universitari, urmând ca în semestrul II Consiliul de
Administraţie să prevadă în bugetul universităţii sumele necesare în acest scop;
Senatul aprobă Regulamentul privind activităţile profesionale - studii universitare de doctorat;
Senatul aprobă Regulamentul privind obţinerea atestatutului de abilitare şi afilierea la Şcoala
Doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în
Şcoala Doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti;
Senatul aprobă Procedura privind realizarea documentelor necesare în vederea susţinerii publice a
tezei de doctorat şi transmiterea dosarului la MENCS-CNADTCU;
Senatul aprobă Procedura de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale din cadrul
Şcolii Doctorale de Filologie;
Senatul aprobă Procedura de fundamentare a statului de funcţii şi a plăţilor salariale din cadrul
Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice;
Senatul aprobă Procedura de determinare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în
regim de plata cu ora la Şcoala Doctorală Ingineria Autovehiculelor;
Senatul aprobă Procedura de fundamentare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în
regim de plata cu ora la Şcoala Doctorală Interdisciplinară;
Senatul aprobă înfiinţarea Centrului de cercetare şi de formare didactică, lingvistică şi comunicare
LITTERA;
Senatul aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de cercetare şi de formare
didactică, lingvistică şi comunicare LITTERA;
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Senatul aprobă Statutul Centrului de cercetare şi de formare didactică, lingvistică şi comunicare
LITTERA din structura Departamentului Limbă şi literatură;
Senatul aprobă prelungirea termenului limită de achitare pentru tranşa a doua din taxa de studii, ca
urmare a solicitărilor formulate de studenţii Universităţii din Piteşti, termenul limită va fi 17.01.2017;
Domnul conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN face o informare cu privire la închiderea programului
de licenţă Informatică de la Filiala Râmnicu Valcea;
Senatul aprobă referatul cu privire la programarea şi efectuarea zilelor de concediu de odihnă pentru
anul 2017;
Domnul Rector, conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN face o informare cu privire la executarea
voluntară a Universităţii din Piteşti; domnul Rector precizează faptul că va notifica Comisia de
analiză şi disciplină a Universităţii din Piteşti, în legătură cu această speţă, în scopul recuperării
sumei cu care universitatea a fost prejudiciată;
Senatul respinge solicitarea formulată de domnul senator conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, cadru
didactic la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi hotărăşte menţinerea Hotărârii Senatului
nr. 291/14.11.2016, cu privire la propunerea ca Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte să aibă
un al doilea prodecan, care să se ocupe de activitatea specifică domeniului Teologie.

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
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PREŞEDINTELE SENATULUI,
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