
ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 19.09.2016

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 19.09.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă adoptarea măsurilor ce se impun pe linie de P.S.I. și S.U. la filiala din Rm. Vâlcea a
Universității din Pitești; valoarea achiziției de materiale și produse este de 7317,60 lei.

Art.2. Se amână discutarea și aprobarea unor măsuri referitoare la reconsiderarea modului de organizare
și desfășurare a activității în Biblioteca Universității din Pitești.

Art.3. Se aprobă solicitarea domnului Paul Vișan, cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică și Sport,
de a beneficia de cazare în căminul studențesc nr.2 împreună cu soția, doctorandă în cadrul IOSUD –
Universitatea din Pitești, în anul universitar 2016/2017.

Art.4. Se aprobă următoarele mobilități studențești:
 Cristea Iuliana de la UPIT/Psihologie/II la Universitatea din București;
 Dumitru Mariana Mădălina de la UPIT/Matematică/II la Universitatea din București;
 Țăranu Nadejda de la UPIT/Limbi moderne aplicate la Universitatea din București;
 Ghiță Ovidiu Bogdan de la UPIT la Universitatea din Tg. Jiu.
 Oprescu George Claudiu de la UPIT/Drept la Univ. Constantin Brâncoveanu din Pitești.

Art.5. Se aprobă plata sumei de 25000 lei fără TVA către PRODINF, reprezentând decontarea
cheltuielilor de asistență tehnică și asigurarea calculului diferențelor salariale, în vederea punerii în
aplicare a legii 85/2016.

Art.6.  Se aprobă cazarea în căminele studențești a unui număr de 10 studenți din Bulgaria, Turcia,
Spania, Portugalia care efectuează stagii Erasmus în semestrul I, anul universitar 2016/2017 la
Universitatea din Pitești.

Art.7. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Modan Ecaterina- laborant în cadrul laboratorului de
criminalistică al Facultății de Drept și Științe Administrative, cu 6 luni.

Art.8. Se avizează prelungirea Contractului Individual de Muncă al domnului Cîrstea Petru
Remus/Facultatea de Științe Socio-Umane/Departamentul de Psihologie și Științe ale Comunicării, pe o
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perioadă determinată de 12 luni, începând cu data de 01.10.2016. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.

Art.9. Se avizează prelungirea Contractului Individual de Muncă al doamnei Safta Gabriela/Facultatea de
Științe Socio-Umane/Departamentul de Psihologie și Științe ale Comunicării, pe o perioadă determinată
de 12 luni, începând cu data de 01.10.2016. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.10. Se avizează prelungirea Contractului Individual de Muncă al domnului Dorobăț Magdalin
Leonard /Facultatea de Științe /Departamentul de Științe ale Naturii, pe o perioadă determinată de 12 luni,
începând cu data de 01.10.2016. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.11. Se avizează solicitarea privind reducerea taxei de susținere a tezei de doctorat pentru domnul
Dorobăț Magdalin Leonard și se propune spre aprobare Senatului ca taxa să fie stabilită la valoarea de
4000 lei.

Art.12. Se aprobă ca doamna lect.univ.dr. Ileana Gurlui, cadru didactic titular la Facultatea de Științe ale
Educației, să desfășoare activități didactice în regim de plata cu ora la Liceul Pedagogic din Alexandria.

Art.13. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare, în valoare de 1940 euro, către cetățeanul Osama
Mohamed H. Mohamed din Egipt, deoarece acesta nu a primit viza de intrare în România pentru studii.

Art.14. Se avizează programele de studii universitare de licență și masterat care, în anul universitar
2016/2017, nu întrunesc condițiile din Regulamentul de admitere la programele de studii universitare de
licență și masterat în Universitatea din Pitești, pentru școlarizarea în anul I. Se transmite Senatului
universitar.
Art.15. Se avizează modificările survenite în comisiile de admitere la programe de studii universitare de
doctorat în domeniile: Inginerie mecanică, Informatică și Biologie, în conformitate cu Metodologia de
admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2016/2017. Se transmit spre aprobare
Senatului universitar.

Art.16. Referitor la solicitarea doamnei Alexescu Mariana Minodora de a i se elibera diploma de master
la absolvirea programului de studii universitare de masterat "Managementul serviciilor sociale", se amână
rezoluția până la obținerea unui punct de vedere al doamnei secretar șef.

În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Informare din partea S.C. Argecom S.A. cu privire la reorganizarea societății;
 Informare din partea domnului conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu privind motivele

pentru care comisia desemnată de Consiliul de Administrație să analizeze statele de funcții de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă și să propună soluții pentru titularii facultății , nu a prezentat un
raport. Consiliul facultății se va întruni în data de 20.09.2016, domnul decan va transmite mesajul
Consiliului de Administrație și va solicita punctul de vedere al domnului prof.univ.dr. Paul Baidan
în calitate de director de departament.

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


