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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.09.2016
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 28.09.2016,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 654 /14.09.2016 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru
anul universitar 2016-2017, începând cu data de 01.10.2016 structura Universității din Pitești este formată
din șase facultăți.
Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar ca funcțiile de decan și prodecan,
interimare, să fie ocupate astfel:
 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică:
Decan: conf.univ.dr. George Mihail MAN
Prodecan : lect.univ.dr. Anca Nicoleta ȘUȚAN
 Facultatea de Mecanică și Tehnologie:
Decan: conf.univ.dr. Alin Daniel RIZEA
Prodecan : conf.univ.dr. Daniela Monica IORDACHE
 Facultatea de Electronică, Cominicații și Calculatoare:
Decan: prof.univ.dr. Nicu BIZON
Prodecan : conf.univ.dr. Mihai OPROESCU
 Facultatea de Științe Economice și Drept:
Decan: prof.univ.dr. Eugen CHELARU
Prodecan : lect.univ.dr. Cristina MICU
 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie:
Decan: conf.univ.dr. Claudiu LANGA
Prodecan : conf.univ.dr. Loredana BLOJU
 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte:
Decan: Pr.prof.univ.dr. Ion POPESCU
Prodecan : conf.univ.dr. Valentina STÎNGĂ.
Art.2. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar solicitările formulate de un număr
de 116 cadre didactice pentru a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora ca asociați. Aceste
solicitări au fost avizate favorabil în departamente.
Art.3. Având în vedere referatul înaintat de conducerea Departamentului de Psihologie și Științe ale
Comunicării, se aprobă constituirea posturilor din statele de funcțiuni ale departamentului pentru

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

lect.univ.dr. Valeria Pîrlici și conf.univ.dr. Marian Bănică di n discipline complementare corespunzător
domeniului de doctorat.
Art.4. Se avizează "Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenționale din perspectiva
legii speciale și a dreptului comun"- material ce are la bază studiu privind timpul de lucru al cadrelor
didactice universitare și norma universitară.
Art.5. Se constituie comisie pentru prerecepția obiectivelor de investiții din str. Târgu din Vale-corp B
în următoarea componență:
conf.univ.dr. Ionuț Adrian Sămăre scu- președinte;
ing. Costel Trandafirescu-membru;
ing. Simona Vasilescu-membru;
ing. Ing. Marian Sandu-membru;
membru delegat de către Primăria Pitești;
membru reprezentant al Direcției Patrimoniu și Informatizare din MENCȘ;
invitați: reprezentant ISU, proiectant, constructor, reprezentant Inspectoratul Județean în
Construcții.
Prerecepția va avea loc vineri, 30.09.2016.








Art.6. Se avizează solicitarea Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor de a
repartiza doamnei dr.ec. Mihaela Brînzea 2 ore convenționale de seminar la disciplina Marketing, în
regim de plata cu ora, în anul universitar 2016-2017. Solicitarea a fost avizată favorabil de Consiliul
Facultății de Științe Economice. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se constituie comisie de inventariere și predare -primire a bunurilor de la Academica și Casa
Universitarilor în următoarea componență:





Lect.univ.dr. Marian Țaicu- președinte ;
Adm. Financiar Lucia Borovină- membru;
Adm. Vasile Stănciulescu-membru;
Ref. Liliana Rotaru- secretar.

Art.8. Se aprobă plata sumei de 797 530,56 lei către S.C. Argecom S.A. reprezentând contravaloare
lucrări executate la obiectivul "Spații de învățământ corp B, etapa I" în lunile august şi septembrie 2016.
Art.9. Se aprobă prelungirea contractului de comodat încheiat între Universitatea din Piteşti şi Alianţa
Franceză pentru locaţia din corpul I al universităţii, pentru perioada 01.10.2016-30.09.2017.
Art.10. Se amână adoptarea unei hotărâri privind solicitările formulate de domnul conf.univ.dr. Viorel
Malinovschi şi dr.ing.fiz. Denis Negrea de a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venituri
realizate din salarii, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare în proiectul PN II-PT-PCCA-20134-1561.
Art.11. Se aprobă încheierea unui nou contract de audit financiar pentru proiectul PN II-PT-PCCA2013-4-1561, responsabil al proiectului-conf. univ.dr. Viorel Malinovschi.
Art.12. Având în vedere referatul înaintat de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, se aprobă ca plata
taxelor de examinare în sesiunea extraordinară pentru 19 studenţi restanţieri la disciplinele "Teoria şi
practica sporturilor de iarnă" şi "Aplicaţii sporturi de iarnă" să se facă dintr-un contract de sponsorizare
care va fi obţinut de FEFS iar acoperirea sumei se va realiza în maxim 2 luni.
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Art.13. Se aprobă prelungirea detaşării domnului ing. Ioan Marian Sandu pe postul de administrator
patrimoniu în cadrul Biroului Tehnic-Investiţii, cu 6 luni, până la data de 14.04.2017.
Art.14. Se amână rezoluţia în cazul solicitării doamnei Sorescu Mihaela Loredana-doctorandă a
Universităţii din Piteşti în domeniul Filologie, până la obţinerea unui punct de vedere din partea
Directorului CSUD.
Art.15. Se aprobă cererea formulată de domnul conf.univ.dr. Armand Mihai Ionescu de la
Departamentul de Matematică-Informatică de a i se acorda concediu fără plată în perioada 01.10.201631.10.2017, necesar pentru specializare/formare profesională.
Art.16. Se aprobă cererea formulată de doamna lect.univ.dr. Suzana Popa de la Departamentul de
Management și Administrarea Afacerilor de a i se acorda concediu fără plată în perioada 01.10.201601.10.2017, necesar pentru rezolvarea unor probleme personale, conform art. 153 din Codul Muncii.
Art.17. Se avizează solicitarea doamnei as.univ.dr. Camelia Văduva- Clavac de la Departamentul de
Arte de a menține calitatea de titular al Universității din Pitești, ca urmare a faptului că la data de
04.03.2016 a obținut Diploma de Doctor în domeniul Muzică. Se transmite spre aprobare Senatului
Universitar.
Art.18. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate:




Babici Tiberiu Ioan, de la FECC la FMT în cadrul UPIT;
Cumpănășoiu Cezar Constantin, de la Universitatea Transilvania din Brașov la UPIT -FMT;
Lungu Vlad Ionuț, de la FECC la FMT în cadrul UPIT.

Art.19. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare cu Colegiul "Al.D. Ghica" din Alexandria
pentru desfășurarea de activități didactice, formare continuă și secretariat de către Universitatea din
Pitești. Durata protocolului este 01.10.2016 -31.07.2017.
Art.20. Se aprobă inversiunea a două discipline din planul de învățământ al programului de licență
"Ecologie și protecția mediului" anul de studii III, astfel: "Biotehnologii vegetale" trece din sem. II în
sem. I respectiv "Bioadaptare" trece din sem. I în sem. II.
Art.21. Se aprobă achiziția de produse alimentare, necesare pentru cantina studențească, în valoare de
99587,5 lei.
Art.22. Se amână participarea la cursurile de igienă a personalului care efectuează servicii de igienă și
curățenie în corpurile de clădiri ale universității.
Art.23. Se amână achiziționarea de servicii de medicina muncii.
Art.24. Se aprobă achiziționarea unei chei de rețea de tip HASP pentru utiliza rea platformei de evaluare
CAS (raport de evaluare psihologică individuală). Valoarea actuală a achiziției este de 3000 lei.
Art.25. Se aprobă, la solicitarea administratorului cantinei studențești, încheierea unui contract cu firmă
specializată pentru furnizare servicii de cantină, pe o perioadă de 3 luni. Preluarea personalului se va
face în cazurile când personalul cantinei nu poate acoperi necesarul de activitate. Se avizează și
prelungirea programului pentru cină până la orele 22,00.
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Art.26. Se aprobă participarea domnului conf.univ.dr. Dănuț Marinescu de la Facultatea de Mecanică și
Tehnologie la expoziția de autovehicule electrice organizată în București, urmând ca Universitatea din
Pitești să participe și să suporte costul unui banner de promovare.

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

28.09.2016

