
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 06.03.2023

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 36 de membri (32 de cadre didactice şi 4 studenţi), din

totalul de 50 de membri (38 de cadre didactice şi 12 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2022;
2. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 - final avizat de M.E.;
3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 – inițial;
4. Aprobarea acordării unei burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa anuală de școlarizare,

ca urmare a solicitării formulate de Diaconu Vicențiu Mihail, student al Universității din Pitești
(FMT/L-IEI/2) (angajat al Universității din Pitești), pentru anul universitar 2022-2023, în baza Legii nr.
1/ 2011, a Educației naționale, a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din
Pitești și a Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și master , precum
și în baza Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității din Pitești;

5. Aprobarea acordării unei reduceri cu 100 lei/lună a chiriei/contravaloare utilități, ca urmare a solicitării
formulate de Coman Cristian Ionuț, student căminist al Universității din Pitești (FMT/L-AR/1), pentru
anul universitar 2022-2023, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a Codului
drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești;

6. Diverse.

1. Senatul aprobă Raportul privind execuţia bugetară şi bilanţul anului 2022;
2. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 - final avizat de M.E.;
3. Senatul aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 – inițial;

4. Senatul aprobă acordarea unei burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa anuală de
școlarizare, ca urmare a solicitării formulate de Diaconu Vicențiu Mihail, student al Universității din
Pitești (FMT/L-IEI/2) (angajat al Universității din Pitești), pentru anul universitar 2022-2023, în baza
Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din
Universitatea din Pitești și a Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și
master, precum și în baza Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității din Pitești;

5. Senatul aprobă acordarea unei reduceri cu 100 lei/lună a chiriei/contravaloare utilități, ca urmare a
solicitării formulate de Coman Cristian Ionuț, student căminist al Universității din Pitești (FMT/L-
AR/1), pentru anul universitar 2022-2023, în baza Legii nr. 1/ 2011, a Educației naționale, precum și a
Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești;
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6. Senatul aprobă solicitarea Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu privire la organizarea
examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Artă
Sacră, sesiunea iulie 2023,  de către Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, din cadrul
Universităţii din Piteşti.

7. Senatul aprobă referatul cu privire la transformarea postului de administrator financiar II S în
administrator financiar I S și a postului de administrator financiar III S în administrator financiar II S, în
cadrul Biroului financiar – Direcția Economică, în vederea organizării și desfășurării examenului de
promovare pentru salariații Pîrnuță Iuliana și Răbigan Florin;

8. Senatul aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Constantin CIUCUREL, Director al Departamentului
de Asistență Medicală și Kinetoterapie, cu privire la completarea listei cadrelor didactice asociate care
vor desfăşura activităţi didactice la programul de studii de licenţă Asistență Medicală Generală, în anul
universitar 2022-2023, cu domnul dr. Iliescu Păstorel și domnul dr. Pletea Sorin Liviu, la solicitarea
comisiei de evaluare ARACIS care a recomandat creșterea numărului de cadre didactice asociate pentru
respecatrea standardului ARACIS: 1 cadru didactic la 6 studenți;

9. Senatul aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU, decan al
Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte , cu privire la completarea listei cadrelor didactice asociate
care vor desfăşura activităţi didactice în cadrul Departamentului de Limba, Literatura, Istorie și Arte, la
programul de studii de licenţă Artele spectacolului - Actorie, în anul universitar 2022-2023, cu domnul
Mihai MUNTENIȚĂ, ca urmare a vacantării postului;

10. Senatul aprobă Raportul privind respectarea eticii universitare și a eticii activității de cercetare în
Universitatea din Pitești pe perioada anului calendaristic 2022;

11. Senatul aprobă înființarea Facultății pentru învățământ dual, în baza art. 132, alin. (2) a Legii nr. 1/
2011, a Educației naționale;

12. Senatul aprobă achiziția terenului intravilan situat în vecinătatea Campusului Târgul din Vale aflat în
proprietatea Pispiris Corina, Vonica Alin, Diconeasa Snachez, Ana Ștefan, având o suprafață totală de
363,376 mp, în baza Raportului de evaluare nr. 88/16.02.2023 în care este menționată suma de 88.710
euro.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ


