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Nr.12365/23.09.2016

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 23.09.2016

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 23.09.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează "Statul de funcțiuni pentru personal de cercetare și personal auxiliar" al Centrului de
Cercetări Avansate. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.2. Se aprobă ca toate cadrele didactice să depună o declarație pe propria răspundere că prin
activitățile susținute nu depășesc volumul maxim de 60 de ore pe săptămână prevăzut de legislația în
vigoare, media orelor de munca va fi calculată pe o perioadă de referință de o lună calendaristică.

Art.3. Se avizează "Ștatele de funcțiuni pentru anul universitar 2016/2017". Se transmit spre aprobare
Senatului universitar.

Art.4. Având în vedere rezultatele analizei ștatelor de funcțiuni pentru anul universitar 2016/2017,
efectuată la data de 22.09.2016, Consiliul de Administrație propune Senatului universitar următoarele
măsuri pentru acoperirea deficitului financiar:

a) Reducerea veniturilor raportat la funcția de bază și plata cu ora cu 15%, cadrele didactice vor
încheia cu Universitatea din Pitești contracte de voluntariat pentru cei 15% din pachetul salarial
coroborat cu creșterea ponderii fondului de salarii din total cheltuieli de la 65% la 75%;

b) Creșterea ponderii fondului de salarii din total cheltuieli de la 65% la 75% și neplata salariilor
aferente pentru o perioadă de maxim două luni.

c) Creșterea ponderii fondului de salarii din total cheltuieli până la 85%.
În cazul obținerii unor venituri suplimentare, care să acopere deficitul financiar, măsurile nu se mai
aplică iar sumele se pot recupera odată cu redresarea financiară. Comunitatea academică poate înainta
Consiliului de Administrație și alte propuneri de măsuri.
Aceste propuneri vor face obiect de analiză și discuții în scopul adoptării unei măsuri de către Senatul
universitar.
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Art.5. Se avizează amendamentele aduse la Carta Universității. Se supun dezbaterii publice pentru 30 de
zile, începând cu data de 26.09.2016. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.

Art.6. Se avizează modificările survenite în componența Comisiei de etică și deontologie universitară,
astfel: lect.univ.dr. Lavinia Olah devine membru titular al comisiei; pr.conf.univ.dr. Ion Isăroiu devine
membru supleant iar secretariatul comisiei va fi asigurat de doamna Liliana Mihăilă-titular respectiv
doamna Violeta Dinuță-supleant.  Doamna consilier juridic Aurelia Elena Mateescu nu mai face parte din
această comisie.

Art.7. Se avizează scoaterea la concurs a unui post de lector la Departamentul de Teologie având în
vedere faptul că, în anul universitar 2016-2017, programul de studii de licență Artă Sacră va fi evaluat
periodic de către ARACIS. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.8. Se avizează propunerea Departamentului de Teologie ca norma didactică a pr.conf.univ.dr,
Constantin Onu să fie constituită din disciplinele Limbaj mimico-gestual laic și Limbaj mimico-gestual
religios, din categoria disciplinelor complementare, pentru persoanele cu dizabilități. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.

Art.9. Se avizează solicitarea Departamentului de Teologie privind derogarea de la regulamentul de
întocmire a statelor de funcțiuni care stipulează că pentru normarea unei discipline facultative sunt
necesari 50 de studenți. Această derogare este necesară pentru specializarea Teologie Asistență Socială,
anul de studii I, unde grupa este constituită din 31 de studenți. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.

Art.10. Se avizează solicitarea Departamentului de Teologie, ca în anul universitar 2016-2017, pr.dr.
Cristian Ichim să desfășoare activități didactice în regim de plata cu ora, 4 ore convenționale. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.

Art.11. Se aprobă numirea doamnei lect.univ.dr. Cristina Arsene- Onu în funcția de prodecan al Facultății
de Litere; funcția de prodecan a devenit vacantă de la data pensionării domnului prof.univ.dr. Ștefan
Găitănaru-17.09.2016.

Art.12. Se aprobă achiziționarea certificatului digital pentru reprezentantul legal al UPIT în vederea
înregistrării Universității din Pitești în sistemul MYSMISS. Valoarea achiziției este de maxim 50de euro.

Art.13. Nu se aprobă solicitarea studentului Laurențiu Năstăsoiu –masterand al Facultății de Științe
Economice, de a susține un examen online la disciplina "Tehnici de comunicare și negociere".

Art.14. Nu se aprobă solicitarea studentului Boteanu Andrei Florin de la Facultatea de Mecanică și
Tehnologie, specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului, anul III de a promova în anul IV cu un
număr de 33 puncte de credit.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

23.09.2016


