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Nr.12483/26.09.2016

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 26.09.2016

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 26.09.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează și se transmite Senatului universitar spre aprobare propunerea de reducere cu 30% a
normei didactice de 16 ore pentru rectorul Universității din Pitești, având în vedere prevederile Legii
Educației Naționale nr.1/2011, art. 287, alin. 21 .

Art.2. Documentele care sunt legate de gestionarea  Universității din Pitești  din punct de vedere
academic și administrativ vor fi depuse și arhivate, la biroul rectorului, prin grija factorilor responsabili.

Art.3. Se amână discutarea cererilor formulate de studenți înmatriculați în anul I de studii de a se retrage
de la studii și returnarea sumelor achitate în contul primei tranșe din taxa de școlarizare.

Art.4. Având în vedere solicitarea privind prelungirea Contractului Individual de Muncă al domnului
as.drd. Dorobăț Magdalin Leonard, încheiat pe perioadă determinată, până la data de 30.09.2016, se
avizează scoaterea la concurs, pe perioadă determinată, a postului vacant din statul de funcții al
Departamentului de Științe ale Naturii, în anul universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.

Art.5. Se aprobă redistribuirea unui număr de 7 locuri bugetate vacantate datorită nepromovării
studenților de la Ingineria Mediului- anul de studii III respectiv Energetică și Tehnologii Nucleare-anul
de studii II către specializările Horticultură și Ecologie și Protecția Mediului, în cadrul Facultății de
Științe, anul universitar 2016-2017.

Art.6. Se avizează ca, tariful de plată pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora, de
cadre didactice asociate, de la Universități din Franța, în programele de master internaționalizate ale
Facultății de Mecanică și Tehnologie, să fie stabilit la nivel de conferențiar.
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Art.7. Se avizează rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Director CSUD din cadrul IOSUD
Universitatea din Pitești. Postul a fost ocupat de domnul prof.dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.8. Se constituie comisie pentru selecția unei secretare cu studii superioare care să asigure
secretariatul "Doctorate", în următoarea componență: prof.univ.dr.ing. Silviu Ioniță-președinte;
prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu-membru; conf.univ.dr. Gheorghe Gârbea. Comisia va stabili procedura
de selecție iar doamna Secretar Șef va anunța postul disponibil la nivelul Direcției Secretariat General.

Art.9. Se alocă spațiu pentru desfășurarea acti vităților biroului CSUD- Director și secretar doctorate,
camera nr.28, etaj I, Rectorat.

Art.10. Se aprobă solicitarea doamnei prof.univ.dr. Laura Eveline Bădescu, cadru didactic titular la
Departamentul de Limbă și Literatură, de a beneficia de concediu fără plată în perioada 01.10.2016-
30.07.2017.

Art.11. Referitor la solicitarea doamnei lect.univ.dr. Maria Gabriela Zoană de a susține cursul de Drept
Penal, corespunzător anului III de studiu pentru programul de studii de licență Drept, Consiliul de
Administrație ia act de hotărârea departamentului " Drept şi Administraţie Publică" care nu a aprobat
solicitarea și adoptă această hotărâre.

Art.12. Având în vedere aspectele prezentate de domnul conf.univ.dr. Mihai Brăslașu-cadru didactic
titular în Departamentul de Științe Aplicate, privind disciplinele din care se constitu ie postul conf.1 din
Statul de funcțiuni al departamentului, Consiliul de Administrație susține decizia Departamentului de
Științe Aplicate.

Art.13. Se aprobă prelungirea detașări i doamnei Liliana Botofei pe postul de secretar în structura
subordonată Prorectorului pentru Relații Internaționale, până la data susținerii concursului pentru
ocuparea postului vacant.

Art.14. Se aprobă prelungirea detașării domnului Stănescu Mihail Valentin pe postul de muncitor
calificat la căminele studențești din campusul din str. Aleea Școlii Normale nr.7. cu 6 luni, începând cu
data de 09.10.2016.

Art.15.  Se aprobă ocuparea prin detașare a două posturi de bucătar și două posturi de ajutor de b ucătar
care sunt vacante în organigrama cantinei studențești. Se vor face demersuri pentru identificarea
firmelor specializate care pot detașa persoane calificate.

Art.16. Se avizează solicitarea domnului lect.univ.dr. Gheorghe Neacșu-cadru didactic titular la
Departamentul de Teologie, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora la "Universitatea
1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.17. Se avizează prelungirea Contractului Individual de Muncă al domnului as.drd. Vasile Gheorghe,
la Departamentul de Fabricație și Management Industrial, pe perioadă determinată, până la 30.09.2017.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.18. Nu se aprobă solicitarea domnului Costache Gheorghe privind prelungirea activității în cadrul
Universității din Pitești, după împlinirea vârstei de pensionare.

Art.19. Se avizează solicitarea doamnei prof.univ.dr. Maria Constantinescu de a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora-cadru didactic asociat, la Departamentul de Asistență Socială, în anul
universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.20. Se avizează cererile studenților doctoranzi care solicită an de grație pentru elaborarea tezei, în
conformitate cu  art.40, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu
modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2016-2017.

Nr.crt.

Nume/ prenume Data
înmatriculării

Domeniul studiului de doctorat

1. Bitu Elena Diana 01.10.2013 Biologie
2. Omar Alssadi 01.10.2012

(are întrerupere pentru
anul universitar 2013-
2014)

Inginerie Mecanică

3. Petrescu Liviu 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
4. Iorga Adrian Ionuț 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
5. Diaconescu-Cărbunescu Claudiu 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
6. Olteanu Alexandru 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
7. Boroiu Andrei-Alexandru 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
8. Florescu Bogdan 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
9. Tudor Irina-Virginia 01.10.2013 Ingineria Autovehiculului
10. Moldovan Anda-Elena 01.10.2013 Filologie
11. Amza Tudora-Georgiana 01.10.2013 Filologie
12. Trică George-Marian 01.10.2012;

al 2-lea an
Ingineria Autovehiculului

13. Tuță Alina-Maria 01.10.2012;
al 2-lea an

Ingineria Autovehiculului

Se transmit spre aprobare Senatului universitar.

Art.21. Se avizează cererile studenților doctoranzi pentru întreruperea perioadei de studii universitare de
doctorat, în conformitate cu  art. 39, alin(4), HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2016-2017.

Nr.crt.

Nume/ prenume Data
înmatriculării

Domeniul studiului de
doctorat

1. Onescu Maria Roxana 01.10.2014 Ingineria
Autovehiculului

2. Cergan Cristina 01.03.2013 Filologie
3. Mara Constantin 01.10.2013 Inginerie

Electronică și
Telecomunicații

Se transmit spre aprobare Senatului universitar.

Art.22. Se avizează cererea studentului doctorand Ahmed Hikmat Mohammad, înmatriculat la
data de 01.10.2013 în domeniul Educație Fizică și Sport, pentru prelungirea perioadei programului de
doctorat, în conformitate cu  art. 39, alin (3), HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
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universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2016-
2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.23. Se avizează repartizarea locurilor/ granturilor de studii finanțate de la bugetul de stat pentru
programele de studii universitare de doctorat în anul universitar 2016-2017, pentru tineri de origine
română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, astfel: Școala doctorală Interdisciplinară/
Domeniul: Electronică și telecomunicații/- 1 loc fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.24. . Se avizează cererile studenților doctoranzi care solicită an de grație pentru elaborarea tezei, în
conformitate cu  art.40, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu
modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2016-2017, astfel:

Nr.crt. Nume/ prenume Data
înmatriculării

Domeniul studiului de doctorat

1. Lică M. Laurenţiu 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
2. Gâju Nicoleta Simona 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
3. Ahmed Hikmat Mohammad Al –

Mamoori
01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

4. Antohi L. J. Constantin Petruş 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
5. Bernicu D. Andrei Răzvan 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
6. Budescu Dorin Mihai 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
7. Buşe R. Paul 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
8. Calancea V, Gabriel Nicolae 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
9. Ciurea F. Cristina 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
10. Covaciu A. Florin Alin 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
11. Creţu M. Mirela Florina 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
12. Dobrău V. Vasile 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
13. Mihăilă Vasile Alin 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
14. Olaru Gh. Marius 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
15. Popescu Mihai Cătălin 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
16. Stătulescu C. Nicolae Leonard 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
17. Voinea I Florin 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
18. Cîrciumaru M. Dan 01.10.2013 Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Art.25. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate a studenților:
 Prodănescu Daniel Ionuț, de la Universitatea din Pitești la Universitatea din Craiova;
 Smădu Georgiana Ștefania, de la Universitatea din Pitești la Universitatea Politehnica din

București;
 Stanciu Anca Daniela, doctorand, de la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați la

Universitatea din Pitești;
 Palade Flavian Nyky, doctorand, de la Universitatea din Pitești la Universitatea din Craiova.

Art.26. Se aprobă cazarea domnului prof.univ.dr.Daniel Breaz- Rector al Universității " 1 Decembrie
1918" Alba Iulia, în apartamentul de protocol, în perioada 28-29.09.2016, având în vedere activitățile
desfășurate în cadrul Școlii Doctorale-Matematică.

Art.27. Se aprobă remedierea problemelor semnalate de ISU pentru locația filialei din Rm. Vâlcea a
universității în sensul înlocuirii unor corpuri de iluminat.

Art.28.  Se aprobă efectuarea remedierilor necesare la sistemul de scurgeri pluviale din laboratorul A016.
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Art.29. Se aprobă decontarea cheltuielilor de cazare și transport pentru două cadre didactice și opt
studenți ai Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare prilejuite de participarea la tâ rgul
expozițional RAIL-ROMCONTROLA de la Romexpo, în perioada 12-15.10.2016. Valoarea estimată a
cheltuielilor este de 3000 lei.

Art.30. Se aprobă achiziția unui multifuncțional pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a
activităților la compartimentul Acte Studii. Valoare achiziție=2000 lei.

Art.31 Se aprobă achiziția unui sistem de tip desktop+monitor+UPS pentru activități de cercetare
doctorală din fondurile de cercetare-domeniul Inginerie Industrială. Valoare achiziție=6300 lei.

Art.32. Se aprobă achiziționarea unui videoproiector pentru dotarea universității. Valoare
achiziție=52000 lei.

Art.33.   Se aprobă prelungirea detașării doamnei Aurelia Elena Mateescu și numirea temporară pe postul
vacant de Șef Birou Achiziții Publice, în vederea organizării și conducerii acestui compartiment.

Art.34. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post vacant de consilier juridic în cadrul
Compartimentului Juridic și demararea procedurilor legale pentru  detașare.

Art.35. Se aprobă numirea doamnei lect.univ.dr. Olimpia Oancea în funcția de Director al Centrului
pentru Cooperarea cu Mediul Socio-Economic (CCMSE), în subordinea Prorectorului pentru Relația cu
Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, începând cu data de 01.10.2016.

Art.36. Se aprobă constituirea unei comisii, formată din reprezentanți ai tuturor facultăților din structură,
care să inventarieze spațiile de învățământ și să le aloce facultăților pe baza unui algoritm agreat, pe
criterii de eficiență, cu respectarea standardelor ARACIS. Componența comisiei va fi stabilită în urma
propunerilor de reprezentanți ce vor fi transmise de către facultăți.

Art.37. Se aprobă reactivarea Serviciului Activități Sociale în subordinea Prorectorului pentru Relația cu
Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic, fără a fi numit un Șef Serviciu sau a se acorda vreo
indemnizație.

Art.38. Se avizează taxele de cazare în căminele studențești începând cu anul universitar 2016-2017. În
acest an universitar, căminele administrate de Universitatea din Pitești vor funcționa ca spații de cazare
cu demipensiune.

Art.39. Se aprobă alocarea, din venituri proprii, a sumei de 5000lei  pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de organizarea și desfășurarea festivităților de deschidere a anului universitar 2 016-2017.
Se alocă suma de 291 lei pentru achiziționare aranjamente florale și 163 lei pentru plachete și diplome.

Art.40. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar să aprobe decernarea titlului de
"Profesor emerit" domnului prof.univ.dr. Gheorghe BARBU.

Art.41. Se amână achiziționarea de servicii de medicina muncii.

Art.42. Studentul Neguț Alexandru va efectua plata sumei de 1800 lei, ca  diferență din  taxa de studiu
aferentă anului universitar 2014/2015, urmare a faptului că suma a fost depusă într-un cont greșit și a
fost returnată deponentului.
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Art.43. Nu se aprobă solicitarea doamnei Crăciun Mihaela privind trecerea pe un alt post în
organigrama universității și se recomandă participarea la concurs atunci când va fi declarat un post
vacant conform studiilor superioare absolvite.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

26.09.2016


