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Nr. 13447/05.10.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 05.10.2016
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 05.10.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează graficul desfăşurării activităţilor legate de selectarea decanilor facultăţilor în
conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice 2016-2020.
Consiliile interimare ale facultăților în noua structură se constituie din consiliile facultăților existente până
la momentul reorganizării acestora.
Art.2. Se avizează Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de doctorat care se
vor desfășura în anul universitar 2016-2017, după cum urmează: Școala doctorală în domeniul Inginerie
Mecanică, Școala doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, Școala doctorală în
domeniul Filologie, Școala doctorală Interdisciplinară în Domeniul: Electronică și telecomunicații,
Școala doctorală în domeniul Matematică și Școala doctorală în domeniul Informatică. Se transmit spre
aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează Planul de audit intern propus de Comisia de evaluare și asigurare a calității din
Universitatea din Pitești, pentru perioada octombrie-decembrie 2016. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.4. Se avizează Metodologia de determinare a valorii prestațiilor pentru remunerarea activităților în
regim de plata cu ora în cadrul Școlii Doctorale Inginerie Mecanică. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.5. Se avizează numirea domnului ș.l.dr. fiz. Cătălin DUCU în funcția de Director al Centrului
pentru Cercetări Avansate al Universității din Pitești. Funcția de director nu va fi remunerată din venituri
proprii ale universității. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă ca studenții basarabeni ai Universității din Pitești. care sunt cazați în căminele
studențești, să nu achiziționeze voucherul de 200 lei /lună ce reprezintă contravaloarea unei mese pe zi
servită la cantină.
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Art.7. Se avizează "Instrucțiuni de lucru" pentru Echivalarea situației școlare a studenților. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează solicitarea domnului prof.univ.dr. Constantin Țibrian de a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, în anul
universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Colaborare Internațională, angajarea pe perioadă
determinată- perioada de implementare a proiectului Erasmus+, până la data de 31.05.2018, a două
persoane, astfel:
 Oneață Carmen Andreea, post de referent Relații Internaționale, timp de muncă zilnic=4 ore;
 Nicolescu Ana Maria, post de referent Relații Internaționale, timp de muncă zilnic=4 ore.
Cheltuiala salarială se asigură din bugetul proiectului Erasmus+.
Art.10. Se aprobă redistribuirea în regim de plata cu ora a activităților didactice aferente postului
ocupat de lect.univ.dr. Smaranda SIMONI în Statul de funcții al Departamentului Management și
Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2016-2017, pe perioada în care cadrul didactic titular se
află în concediu de creștere copil.
Art.11. Se aprobă redistribuirea în regim de plata cu ora a activităților di dactice aferente postului ocupat
de lect.univ.dr. Suzana POPA în Statul de funcții al Departamentului Management și Administrarea
Afacerilor, în anul universitar 2016-2017, pe perioada în care cadrul didactic titular se află în concediu
fără plată.
Art.12. Se aprobă redistribuirea în regim de plata cu ora a activităților didactice aferente postului ocupat
de lect.univ.dr. Marinela BĂRBULESCU în Statul de funcții al Departamentului Finanțe, Contabilitate
și Economie, în anul universitar 2016-2017, pe perioada în cadre cadrul didactic titular se află în
concediu de creștere copil.
Art.13. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Ilina Luminița, angajată a S.C. Meritel Export Import
SRL, în postul de îngrijitor în corpul S al Universității din Pitești și posibilitatea angajării sub rezerva
scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor.
Art.14. Se aprobă, la solicitarea domnului prof.univ.dr. Nicu BIZON, următoarele:
 Desfășurarea evenimentului jubiliar „30 de ani de învățământ superior în electronică la Pitești“
organizat de Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare în sala mare a Bibliotecii
UPIT în data de 28.10.2016 în intervalul orar 10-14;
 Cazarea, în camerele de protocol din căminele universității, a patru cadre didactice invitate, în
perioada 27-28.10.2016;
 Organizarea mesei festive care încheie acest eveniment se face în incinta ACADEMICA în data
de 28.10.2016, orele 14-16.
Art.15. Se aprobă încheierea unui Contract de mentenanță pentru 4 intervenții programate/an precum și
o intervenție la solicitare (dacă va fi cazul), conform caietului de sarcini, necesare sistemului de
supraveghere și sistemului antifurt Dialoc ID Ellipse instalat în incinta sălii de lectură a bibliotecii;
valoare contract=900 lei.
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Art.16. Se aprobă demararea procedurii privind încheierea unui nou contract de service pentru
echipamentele aflate în dotarea Atelierului de Multiplicare al Editurii UPIT.
Art.17. Se aprobă achiziția a 188 calculatoare tip desktop și 4 laptop-uri necesare pentru dotarea
laboratoarelor și secretariatelor structurilor academice precum și Caietul de sarcini pentru achiziția de
tehnică de calcul. Valoare achiziție=499980 lei.
Art.18. Referitor la solicitarea studentului Țone Alexandru Laurențiu de la Facultatea de Științe,
Educație Fizică și Informatică/Ingineria Mediului/anul IV, Consiliul de Administrație recomandă
depunerea unei cereri în vederea acordării de bursă socială și/sau alte burse ocazionale ce vor fi oferite.
Art.19. Se aprobă eșalonarea la plată a taxei de școlarizare pentru studentul Enouga Eloundou Jaques
Patrick de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică/Ecologie și Protecția Mediului/I,
astfel: tranșa I=1000 euro, tranșa II=1000 euro, tranșa III=430 euro.
Art.20. Referitor la solicitarea studentului Alexe Valeriu Petruț de la Facultatea de Științe, Educație
Fizică și Informatică se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii, în cuantum de 50% din
taxa anuală de şcolarizare, pentru anul universitar 2016-2017, în baza reglementărilor legale în vigoare
– legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea
din Piteşti şi a Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru
studenţi ai Universităţii din Piteşti. Bursa se acordă pentru un singur program de studii.
Art.21. Se amână decizia pentru solicitarea studentului doctorand Urziceanu Silviu din cadrul Școlii
Doctorale de Matematică de a schimba conducătorul de doctorat, de la prof.dr. Radu Miculescu la
prof.dr. Alexandru Mihail, până la obținerea avizului Directorului CSUD.
Art.22. Se amână acordarea ajutorului de înmormântare solicitat de lect.univ.dr. Lavinia Diana
TĂTARU până la data intrării în vigoare a Contractului Colectiv de Muncă 2016/2017.
Art.23. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Emilia CLIPICI, la Tg. Mureș, pentru participarea
în comisie ARACIS, 11-13.10.2016.
Art.24. Se aprobă plata taxelor pentru analizele medicale ale personalului angajat la cantina
universității, valoare taxe total=600 lei.
Art.25. Se aprobă accesul în sala B1, orele 10-12, în data de 08.10.2016, pentru organizarea festivității
de revedere a promoției 1966 a Institutului Pedagogic Pitești -Biologie.
Art.26. Se aprobă Ordinul de exmatriculare nr. 155/30.09.2016.
Art.27. Se aprobă achiziția de serviciu de audit financiar independent, pentru anul bugetar 2016, la
proiectul SANOPLANT în Contractul nr. 104/2012. Valoare achiziție=3500 lei din fondurile alocate
acestui contract.
Art.28. Se aprobă achiziția unui compresor necesar funcționării instalației de climatizare de la camera
41 Rectorat (Compartiment Achiziții Publice și Audit intern). Valoare achiziție=2100 lei.
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Art.29. Se aprobă efectuarea de reparații și revizie pentru inspecția tehnică la autoturismul AG 10 UNV.
Valoare servicii=950 lei.
Art.30. Se aprobă achiziția de servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la căminele studențești
nr. 2 și 3 din str. Aleea Școlii Normale nr.7. valoare servicii=8770,56 lei.
Art.31. Se aprobă referatul înaintat de Biroul Achiziții privind achiziția de consumabile necesare
desfășurării activității biroului, valoare=1232 lei.
Art.32. Se amână discutarea referatului înaintat de Facultatea de Teologie Ortodoxă privind achiziția
de consumabile necesare desfășurării activității în secretariat și decanat.
Toate facultățile vor transmite necesarul de consumabile, estimat, până la sfârșitul anului calendaristic,
în termen de maxim 7 zile.
Art.33. Nu se aprobă solicitarea domnului ing. Cristian Năstase- expert tehnic judiciar, de a primi
acces la un laborator de chimie din universitate în scopul efectuării unor experiențe.
Art.34. Se aprobă redistribuirea locurilor subvenționate și restituirea taxelor de studiu achitate pentru
cei care au fost redistribuiți pe locuri subvenționate, la propunerea FMT și FECC.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Transmiterea documentelor SMC elaborate /necesare către secretariatul Prorectorului pentru
Calitatea Învățământului, până la data de 30.10.2016;
 Sesizare făcută de doamna conf.univ.dr. Carmen Nicolescu privind nereguli în întocmirea
statelor de funcții la Departamentul de Psihologie și Științe ale Comunicării. Consiliul de
Administrație nu poate avea responsabilitate în acest caz.
 În această perioadă se lucrează la rebranduirea UPIT; studenții pot participa la concurs pentru
alegerea pachetului de branding iar pachetul câștigător va fi premiat.

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

05.10.2016

