
Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 26.11.2018

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 39 de membri (32 de cadre didactice şi 7 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 și funcționare a Consiliului Consultativ al Rectorului
Universității din Pitești;

2. Aprobarea reviziei Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din Universitatea din Pitești;

3. Aprobarea reviziei Procedurii de sistem controlul documentelor;

4. Aprobarea reviziei Regulamentului de  organizare și funcționare a căminelor și cantinelor studențești;

5. Aprobarea reviziei Regulamentului de  organizare și funcționare a Centrului pentru activități sociale;

6. Aprobarea Planului de activitate al Centrului pentru activități sociale (CAS), pentru anul universitar
2018-2019;

7. Aprobarea Planului operațional al Centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC), pentru
anul universitar 2018-2019;

8. Diverse.

1. Senatul aprobă Regulamentul de  organizare și funcționare a Consiliului Consultativ al Rectorului
Universității din Pitești;

2. Senatul aprobă revizia Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din Universitatea din Pitești;

3. Senatul aprobă revizia Procedurii de sistem controlul documentelor;
4. Senatul aprobă revizia Regulamentului de  organizare și funcționare a căminelor și cantinelor

studențești;

5. Senatul aprobă revizia Regulamentului de  organizare și funcționare a Centrului pentru activități
sociale;

6. Senatul aprobă Planul de activitate al Centrului pentru activități sociale (CAS), pentru anul universitar
2018-2019;

7. Senatul aprobă Planul operațional al Centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC), pentru
anul universitar 2018-2019;

8. Senatul validează alegerea doamnei lect. univ. dr. Daniela IANCU în funcția de director al
Departamentului Drept și Administrație Publică, ca urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Carmina
Tolbaru (Popescu);

9. Senatul aprobă referatul cu privire la programarea și efectuarea zilelor de concediu pentru cadrele
didactice, pentru anul 2019, în conformitate cu situațiile înaintate de departamente;
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10. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la schimbul de imobile (construcții
și terenuri  aferente) între Universitatea din Pitești și Consiliul local al Municipiului Râmnicu Vâlcea,
și anume:  un teren intravilan în suprafață de 117. 525 mp și construcțiile situate pe acesta în suprafața
de 12.127 mp și un teren în suprafață de 120.538 mp și construcțiile situate pe acesta în suprafața de
991 mp, înscris în CF cu nr. 44010, imobile situate în strada Știrbei Vodă, nr. 149, aflate în
administrarea Universității din Pitești, cu un teren ce constituie baza materială a Liceului Tehnologic
“Oltchim”, situat în B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 26, Râmnicu Vâlcea, în suprafață de 19.574 mp
înscris în CF cu nr. 39338 și construcțiile situate pe acesta în suprafață de 6.119 mp;

11. Senatul aprobă întocmirea protocolului de colaborare cu Universitatea Politehnica București, în
vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licență în cadrul Facultăţii de Energetică, din
structura acesteia, pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Energetică și tehnologii
nucleare, din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică , Universitatea din Piteşti;

12. Senatul aprobă cererea doamnei Mihai (Fratea) Cristina Aurelia, absolventă a programului de studii de
licență Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială , din cadrul Facultății de Științe ale
Educației, Științe Sociale şi Psihologie (promoţia 2008), cu privire la susţinerea examenului de licenţă
la Universitatea Hyperion din București;

13. Senatul aprobă cererea domnului Leța Gabriel Ciprian, absolvent al Facultății de Drept și
Administrație publică, Universitatea “Spiru Haret” din București (promoția 2011), forma de
învățământ FR, cu privire la susţinerea examenului de licenţă la Universitatea din Pitești, Facultatea
de Științe Economice și Drept;

14. Senatul aprobă referatul Departamentului Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, din cadrul
Facultății de Științe, Educație Fizică şi Informatică, cu privire la corectarea unei erori materiale
depistate în planul de învățământ al programului de studii de licență Horticultură, promoția
2017-2021, și anume corectarea distribuirii numărului de credite la disciplina Ecologie și protecția
mediului, anul II, sem. I și la disciplina Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență, anul IV, sem. II.

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

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


