
Extras

din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 25.02.2019

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 46 de membri (35 de cadre didactice şi 11 studenţi), din

totalul de 56 de membri (40 de cadre didactice şi 16 studenţi).

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

1. Aprobarea Planului operațional al Universității din Pitești 2019 ;

2. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de consiliere și
orientare în carieră;

3. Aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de marketing
universitar;

4. Aprobarea Regulamentului de  funcţionare al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității  în
cadrul Colegiului terțiar nonuniversitar;

5. Aprobarea Raportului de activitate al Centrului pentru managementul calității și programe
universitare în anul 2018;

6. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești pe
anul 2018;

7. Diverse.

1. Senatul aprobă Planul operațional al Universității din Pitești 2019 ;

2. Senatul aprobă înființarea în cadrul Centrului de consiliere și orientare în carieră (C.C.O.C) a două

posturi de consilieri de carieră, în conformitate cu art. 5, al. (2), al OMEC nr. 650/19.11.2014 cu

privire la numărul angajaţilor din cadrul centrului; aceste posturi vor fi ocupate de studenți sau cadre

didactice care vor desfășura activități în regim de voluntariat;

3. Senatul aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de consiliere și

orientare în carieră;

4. Senatul aprobă referatul întocmit de domnul Prorector pentru relații cu studenții, absolvenții și

mediul socio-economic, conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU, cu privire la înființarea unui post de

responsabil implementare programe de marketing și a unui post de responsabil marketing online în

cadrul Centrului de marketing universitar, pentru desfășurarea în bune condiții  a activităților

planificate în cadrul Sistemului informațional de marketing al Universității din Pitești; aceste posturi
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vor fi ocupate de cadre didactice care vor desfășura activități în regim de voluntariat , doamna ș.l.

univ. ing. dr. ec. Ancuța BĂLTEANU va ocupa postul de responsabil implementare programe de

marketing, respectiv doamna lect. univ. dr. Olimpia DIACONESCU va ocupa postul de responsabil

marketing online;

5. Senatul hotărăște amânarea aprobării reviziei Regulamentului de organizare și funcționare al

Centrului de marketing universitar, pentru o următoare ședință de Senat ;

6. Senatul aprobă Regulamentul de funcţionare al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în

cadrul Colegiului terțiar nonuniversitar;

7. Senatul aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru managementul calității și programe

universitare în anul 2018;

8. Senatul aprobă Raportul de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești
pe anul 2018;

9. Senatul aprobă închiderea funcționării programului de studii universitare de licență Informatică
(filiala Râmnicu Vâlcea) din cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și Informatică, ca urmare a
faptului că nu au mai fost înregistrate cereri de înmatriculare, începând cu anul universitar 2019-
2020;

10. Senatul aprobă solicitarea Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu privire la organizarea
examenului de finalizare de studii de licenţă, pentru absolvenții programului de studii de licență
Kinetoterapie și motricitate specială, sesiunea iulie 2019, de către Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică
şi Informatică, Departamentul Asistență medicală și kinetoterapie, din cadrul Universităţii din Piteşti;

11. Senatul aprobă cererea domnului Fotache Liviu, absolvent al programului de studii de licență Drept
din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești (promoția 2013), cu
privire la susținerea examenului de licență la Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitești;

12. Senatul aprobă numirea domnului lect. univ. dr. Laurențiu DEACONU în funcția de director al
Centrului pentru tehnologia informaţiei, calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.), ca urmare a
demisiei d-lui conf.univ. dr. ing. Emil BURTESCU; domnul Laurențiu DEACONU va beneficia de o
majorare salarială conform Hotărârii Senatului nr. 45 din 09.02.2018, în cuantum de 826 lei;

13. Senatul aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. habil. Magdalena RĂDULESCU, cadru didactic în
cadrul Departamentului Finanțe, Contabilitate și Economie, Facultatea de Științe Economice și Drept,
de afiliere la Școala doctorală a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu; doamna a obținut abilitarea în
domeniul Economie prin Ordinul MEN  nr.5181/28.09.2017;

14. Senatul ia act de demisia doamnei Ligia RUSU, din calitatea de membru al Școlii doctorale Știința
Sportului și Educației fizice, Universitatea din Pitești, începând cu anul universitar 2018-2019;
doamna este cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Educație fizica și sport;

15. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular în învățământ pentru doamna conf. univ. dr.
Saviana DIAMANDI în cadrul Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie și Arte, Facultatea de
Teologie, Litere, Istorie și Arte, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019;

16. Senatul aprobă nota de fundamentare cu privire la majorarea valorii contractului de execuție lucrări
între asocierea S.C. Valah Construct Grup S.R.L. – S.C. Genicom IT&Building Solution S.R.L. – S.C.
R.P.M. Construcții Drumuri S.A. în calitate de executant și Universitatea din Pitești în calitate de
achizitor, cu nr. 19142  din data de 18.12.2018, cu suma de 486.002,04 lei în vederea obținerii



avizului de funcționare din partea ISU Argeș la corpul B, al Universității din Pitești, str. Târgul din
Vale, nr. 1, ca urmare a aplicării modificărilor și completărilor legislative privind Codul fiscal și a
instrucțiunilor privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică .

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

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


