ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 07.09.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 07.09.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează "Planurile de învățământ" valabile în anul universitar 2016/2017. Se transmit spre
aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează solicitarea Facultății de Științe privind păstrarea planului de învățământ nemodificat,
pentru anul universitar 2016/2017, astfel încât acesta să coincidă cu cel în baza căruia a fost alcătuit
dosarul pentru evaluarea periodică a programului de studii de licență "Ecologie și protecția mediului".
Vizita ARACIS este programată în cursul anului universitar 2016/2017. Se transmite Senatului universitar
spre aprobare.
Art.3. Se avizează rezultatele concursurilor desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante în
semestrul II al anului universitar 2015/2016 la Universitatea din Pitești. Se transmit spre aprobare
Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă redistribuirea candidaților admiși pe locuri subvenționate la programele de licență și
master care nu se școlarizează în anul universitar 2016/20107, astfel:
 în situația în care nu mai sunt locuri disponibile în cadrul facultății pentru care candidatul poate să
opteze, acesta poate alege să fie redistribuit în cadrul oricărui alt program de studiu din
Universitatea din Pitești, în limita numărului maxim de locuri scoase la corsurs. Redistribuirea se
face în ordinea programelor afișate pe site, în ordinea mediilor calculate pentru fiecare program.
Redistribuirea are loc în data de 17.09.2016, sala T 301, orele 11,00.
 În situația în care candidatul ce urmează a fi redistribuit renunță la locul obținut prin concurs,
locul rămas disponibil va fi redistribuit de conducerea facultății în cadrul programelor de studii
care se vor școlariza în anul universitar 2016/2017.
Art.5. Se avizează, la propunerea prorectorului pentru Calitatea Învățământului, setul de măsuri
suplimentare pentru realizarea statelor de funcții pentru anul universitar 2016/2017 precum și programul
pentru întocmirea și promovarea acestora pentru aprobarea Senatului universitar.
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Art.6. Tariful pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora va fi stabilit de Senatul
universitar în baza calculului financiar prezentat de fiecare departament.
Art.7. Începând cu data de 01.10.2016 Universitatea din Pitești va avea o nouă structură, cu șase facultăți.
Consiliul de administrație va numi decani interimari. Consiliile facultăților nou formate vor face
propuneri pentru funcția de decan (minim două propuneri). Calendarul alegerilor va fi structurat astfel
încât până la finalul lunii octombrie să fie în funcție noii decani aleși.
Art.8. Se organizează dezbatere publică pe tema "Planului de măsuri" care urmărește reducerea
deficitului financiar și a efectelor legilor ce vizează salarizarea personalului, în data de 09.09.2016,
amfiteatrul CC1, orele 15,00.
Art.9. Se avizează "Regulamentul privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de
învățământ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Consiliul de administrație propune următoarele programe de studii care să intre în analiza
Senatului universitar, în scopul acordării suportului financiar necesar pentru școlarizare în anul universitar
2016/2017, astfel: Chimie, Biologie, Matematică, Drept, Istorie, Educație fizică, Limba română,
Teologie.
Art.11. Se avizează "Metodologia privind evaluarea activității cadrelor didactice cu funcția de bază la
Universitatea din Pitești ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.12. Referitor la solicitările formulate de absolvenți a Facultății de Teologi e Ortodoxă, programul de
studii de licență: Teologie Ortodoxă Socială, privind echivalarea competențelor profesionale dobândite în
baza OM nr.6521/2012, Consiliul de Administrație propune înmatricularea solicitanților în anul I la
programul de studii de licență" Asistență socială " și echivalarea disciplinelor în conformitate cu
Regulamentul privind echivalarea creditelor de studii transferabile.
Finanțarea studiilor se va face prin acordarea de burse din venituri proprii ale universității pentru studenții
care au studiat pe loc subvenționat la programul de studii de licență: Teologie Ortodoxă Socială, respectiv
în regim cu taxă pentru studenții care au studiat în regim cu taxă. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.13. Se aprobă componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, după
cum urmează:
Președinte: Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN – Rectorul Universității din Pitești
Membri:
1. Prof.univ.dr. Marian GHEORGHE – The University of Bradford, U.K.
2. Prof.univ.dr. Florentin IPATE – Universitatea din București
3. Prof.univ.dr.ing.CS 1 Doina BANCIU – I.C.I. București
4. Prof.univ.dr.ing. Nicu BIZON – Universitatea din Pitești
5. C.S. 1 dr.ing.fizician Lucian PINTILIE – I.N.C.D.F.M. Măgurele
Membri supleanți:
Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE – Universitatea din Pitești
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Art.14. Se amână desemnarea unor persoane din cadrul Universității din Pitești ca reprezentanți în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii în Informatică -S.S.I. Pitești S.A.
Art.15. Se avizează organizarea unei sesiuni extraordinare în perioada 21-23.09.2016, cu posibilitatea
susținerii a maxim 3 examene, cu taxa de 300lei/examen. Rezultatele obținute nu vor afecta clasamentul
studenților rezultat la finalul sesiunii de refacere a evalărilor finale pentru anii neterminali, conform
structurii generale a anului universitar 2015/2016. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.16. Se avizează regulile de trecere a studenților dintr -un an de studiu în altul, corespunzător anului
universitar 2015/2016, astfel:
a) La programele de studii de licență de 4 ani, trecerea studentului din anul III în IV se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei trei ani este cel mult 30;
b) La programele de studii de licență de 3 ani, trecerea studentului din anul II în III se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei doi ani este cel mult 25;
c) Trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul, mai puțin pentru cei de la lit.a) și b) se face în
condițiile acumulării a minim 35 credite din cele 60 aferente anului respectiv.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.17. Consiliul de administrație propune Senatului universitar acordarea titlului de "Profesor emerit" al
Universității din Pitești doamnei prof.univ.dr.ing. Marioara Abrudeanu. Se transmite S enatului
universitar.
Art.18. Se avizează solicitarea conducerii Facultății de Științe Socio-Umane privind reorganizarea
Departamentului de "Psihologie, Istorie, Științe ale comunicării" în două departamente: unul cu
denumirea Departamentul de "Istorie" iar cel de-al doilea cu denumirea "Psihologie și științe ale
comunicării". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.19. Se avizează scoaterea la concurs a postului de secretar II S aflat în structura subordonată
prorectorului pentru Relații Internaționale. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.20. Se aprobă ca domnul ALKAMOSHY ASSED HADYA, absolvent al Facultății de Științe Socio Umane, promoția 2016, să poată fi înscris și înmatriculat la programul de studii de masterat "Cariere
juridice" la Facultatea de Drept și Științe Administrative, chiar dacă certificatul de naștere lipsește din
dosarul personal, cu condiția ca acesta să fie depus până la data de 30.10.2016.
Art.21. Se aprobă constituirea comisiei pentru examinarea la limba română a domnului THALASSINOS
ORFEAS, admis în sesiunea iulie 2016 la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, programul de studii de
licență Tehnologia Construcțiilor de Mașini, astfel:




conf.univ.dr. Adrian Sămărescu-președinte;
conf.univ.dr. Liliana Soare-membru;
lect.univ.dr. Adina Dumitru-membru. Examinarea va avea loc în data de 12.09.2016.

Art.22. Se aprobă tabelul centralizator cu studenții palestinieni care încep studiile la Universitatea din
Pitești, în anul universitar 2016/2017, astfel: 11 studenți în an pregătitor de limba română pentru studii de
licență, 1 student în an pregătitor de limba română pentru studii de masterat și 1 student absolvent al
anului pregătitor pentru studii de licență în domeniul informatică.
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Art.23. Se avizează redistribuirea unui post de economist din cadrul Biroului de Achiziții Publice la
Biroul Tehnic Investiții. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.24. Se aprobă ca doamna inf. Mihaela Sandu să fie operator SEAP, ca a doua persoană cu atribuții în
operare SEAP în cazuri speciale.
Art.25. Se avizează Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare
de doctorat în anul universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.26. Se aprobă prelungirea Contractului Individual de Muncă al doamnei as.univ.drd. Ana Cristina
Lemnaru, la Facultatea de Științe ale Educației, pentru anul universitar 2016/2017.
Art.27. Nu se aprobă ca taxa de înscriere în concursul de admitere la studii de licență organizat în
sesiunea iulie 2016 să rămână valabilă și la înscrierea în concurs în sesiunea septembrie 2016. Persoanele
care doresc să se reînscrie în concurs vor achita o nouă taxă de înscriere.
Art.28. Se aprobă prelungirea, prin act adițional, pentru o perioadă de 12 luni a Contractului de comodat
pentru spațiul din corpul C camera 12 alocat Asociației Amicii Scientiae a Facultății de Drept și Științe
Administrative.
Art.29. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să facă parte dintre membrii fondatori ai clusterului de
inovație Asociația "Start România".
Art.30. Se aprobă solicitarea doamnei conf.univ.dr. Sofia Loredana Tudor- cadru didactic în cadrul
Departamentului de Științe ale Educației, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora la
DPPD, Universitatea din Craiova, în anul universitar 2016/2017.
Art.31. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate:





Lungu Denisa, de la UPIT/FEFS la Universitatea de Vest Timișoara/FEFS;
Ene Andrei, de la UPIT/FECC la Politehnica București/Automatică și Calculatoare;
Șain Mihaela Eugenia, de la Universitatea Transilvania Brașov/ Asistență medicală la
UPIT/Asistență medicală generală;
Andrei Anca Ruxandra, de la UPIT/FDSA la Univ. Nicolae Titulescu/ Facultatea de Drept.

Art.32. Nu se aprobă detașarea unei persoane în funcția de Secretar III S la Centrul de Formare Muntenia
pe perioada concediului de maternitate al doamnei Nicolescu Ramona. Activitățile de secretariat se vor
asigura din venituri proprii ale Centrului în regim de plata cu ora.
Art.33. Se aprobă achitarea taxei de membru ANELIS aferentă anului 2016, în cuantum de 2000 lei.
Art.34. Se avizează solicitarea Departamentului de Asistență Socială privind menținerea calității de
titular în departament a doamnei prof.univ.dr. Maria Constantinescu, în anul universitar 2016/2017. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.35. Se avizează solicitarea domnului conf.univ.dr. Sorin Anghel de la Departamentul IMSIA privind
menținerea calității de titular în departament după data de 23.12.2016 când împlinește vârsta legală de
pensionare. În acest scop se va înainta Senatului universitar dosarul cu documentele necesare, conform cu
reglementările în vigoare.
Art.36. Se avizează, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă, următoarele propuneri:


Introducerea în planurile de învățământ a unor discipline complementare în limitele prevăzute de
legislație;
 Reactivarea Centrului de Studii Teologice Aplicate, cu respectarea procedurii operaţionale privind
înfiinţarea şi certificarea internă a centrelor de cercetare;
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
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Art.37. Se constituie comisie formată din: prof.univ.dr.ing. Viorel Nicolae, lect.univ.dr. Anca Șuțan și
conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu care să analizeze statele de funcții de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă și să propună soluții astfel încât titularii facultății să aibă norma didactică completă.
Art.38. Se aprobă achiziționarea de servicii de închiriere pentru butelii de gaze speciale necesare
laboratorului de combustibili în cadrul CRC&D-Auto. Valoare achiziție=1540 lei.
Art.39. Se aprobă deplasarea conf.univ.dr. Emanuel Soare și lect.univ.dr. Ionela Cristina Micu la
Universitatea Transilvania din Brașov în scopul participării la o întâlnire de lucru. Deplasarea se face cu
un autoturism propriu iar costul deplasării va fi suportat din fonduri proprii ale universității.
Art.40. Se aprobă scutirea de la plata taxei de arhivare a actelor de studii pentru Dinu Tamara și Mitan
Carmen, secretare la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare.
Art.41. Se aprobă achitarea sumei de 750 lei pentru obținerea avizelor de funcționare pentru locația
Academica precum și avizul de transport tip catering pentru o mașină proprietatea universității.
Art.42. Se aprobă angajarea de personal pentru cantina universității, astfel: 2 bucătari, 2 ospătari și un
muncitor necalificat, cu posibilitatea suplimentării în funcție de numărul de stude nți care vor servi masa
la cantină.
Art.43. Repartizarea locurilor subvenționate primite suplimentar se face astfel: câte 1 loc la fiecare
facultate și încă 2 locuri pentru masterul "Management strategic și dezvoltarea afacerilor" (în limba
engleză). Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.44. Se aprobă ca din sumele rezultate din taxele achitate de studenți pentru refacerea lucrărilor de
laborator să fie alocate, până la maxim 50%, fonduri pentru achiziția de consumabile pentru respectivul
laborator.
Art.45. Nu se aprobă plata facturii emise de RIFCO SRL.
Art.46. Sesizarea făcută de dl. Tufan Aurel privind lucrarea de licență a soției, absolvență a Facu ltății de
Științe ale Educației, se transmite Comisiei de Etică și Deontologie. Termen pentru răspuns: 21.09.2016.
În ședință au mai fost discutate următoarele:





Informare privind participarea domnului rector la dialogul BNR - universități în cadrul proiectului
”Academica BNR” organizată la Sinaia în perioada 02-03.09.2016;
19.09.2016 este data limită de depunere a amendamentelor aduse la Carta Universitară;
responsabil cu centralizarea acestor date este dl. prof.univ.dr.ing. Viorel Nicolae- prorector pentru
Calitatea Învățămân tului;
Informare din partea domnului ec. Victor Bratu cu privire la aspecte sesizate de Corpul de Control
al MENCȘ în legătură cu CIM al pr.conf.univ.dr. Nicolae Brînzea. Comisia de analiză și
disciplină va prelua cazul și va formula, în urma analizei, răs puns către CC al MENCȘ.

Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

07.09.2016

