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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 12.10.2016
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 12.10.2016,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă desfășurarea modulară a activităților didactice la masterele: Știința și Tehnologia
Materialelor; Ingineria și Managementul Fabricației Produselor; Managementul Logisticii- mastere
internaționalizate, coordonate de Departamentul de Fabricație și Management Industrial, realizate în
colaborare cu universități din Franța, prin implicarea unor profesori francezi în procesul didactic.
Art.2. Nu se aprobă relocarea laboratorului din cadrul Centrului de Cercetare- Dezvoltare pentru
Biotehnologii Horticole și de Mediu în altă instituție. Mutarea acestuia din locația Ștefănești se va face în
alt spațiu al Universității din Pitești, ce urmează să fie identificat, în corpurile A sau S.
Art.3. Se avizează transformarea Compartimentului Financiar din cadrul Direcției Economice în Birou
Financiar și numirea temporară a doamnei Voicescu Ana Elena- administrator financiar IS care
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere, în funcția de Șef Birou Financiar,
pentru o perioadă de 6 luni, cu acordarea drepturilor salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă ca, începând cu data prezentei hotărâri, domnul conf.univ.dr. Emanuel SOAREProrector pentru Cooperare Internațională, să acorde semnătura şi menţiunea „Bun de plată“ pe
documentele de salarizare.
Art.5. Se avizează „ Contractul de studii” și „Act adițional la Contractul de studii” pentru programele de
conversie profesională. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează „Act adițional la Contractul de studii” care se adresează studenților, alții decât cei din
anul I de studii. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează „ Contractul de studii” pentru studenți străini aflați la studii în regim de Cont Propriu
Valutar (CPV). Contractul va fi redactat și într -o limbă de circulație internațională convenită cu studentul.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.8. Se aprobă ca drepturile salariale aferente lunii septembrie 2016, pentru personalul angajat în cadrul
Editurii Universității din Pitești, să fie suportate din fondurile proprii ale universității. Se dispun măsuri
de reorganizare a acestui serviciu în scopul eficientizării activității.
Art.9. Se aprobă ca în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 să nu se angajeze personal pentru
cantina universității, urmând ca necesarul să fie asigurat printr-un contract de prestări servicii cu o firmă
specializată. Efortul financiar este estimat astfel: 24500 lei pentru luna octombrie, 21600 lei/lună pentru
noiembrie și decembrie, ce va fi suportat din suma disponibilă în bugetul destinat cămin-cantine.
Art.10. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 12762/28.09.2016 privind constituirea
comisiei de inventariere și predare-primire a bunurilor de la Academica și Casa Universitarilor, se
completează astfel: gestionar predător- Costache Gheorghe, gestionar primitor- Mercea Doru.
Art.11. Se avizează „Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli” aferent programelor de studii
universitare de licență ale Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.12. Se avizează „Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern și/sau extern pentru
studenți ai Universității din Pitești”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se aprobă actualizarea „Procedurii privind selecția partenerilor pentru proiectele din fonduri
structurale”.
Art.14. Se aprobă suportarea cheltuielilor necesare în vederea derulării procedurii de eliberare a
permisului de ședere în România pentru profesorul de limba chineză, în conformitate cu prevederile
Acordului de Cooperare încheiat de UPIT cu Consiliul Internațional de Limba Chineză.
Art.15. Se aprobă solicitarea doamnei dr. Smaranda Găvan de a desfășura activități didactice organizate
de D.P.P.D. în regim postuniversitar în anul academic 2016/2017.
Art.16. Se aprobă următoarele cereri de deplasare cu decontarea transportului din fonduri proprii ale
universității:



Conf.univ.dr. Emanuel Soare/București/13.10.2016, pentru participare la Conferința Forumului
Româno-German;
Conf.univ.dr. Sorin Ilie/București/14.10.2016, pentru participare la ROMEXPO-Conferința
TRANSLOGISTICA 2016, cu oferta educațională a UPIT.

Art.17. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare și participare la Conferința SIITME 2016 pentru
echipa de implementare a proiectului ERANET cu titlul „Optimizarea costurilor la colectarea datelor de
la contoarele inteligente și metode de îmbunătățire a profitului la transportul energiei electrice”, din
fonduri proprii ale universității, urmând ca suma să fie rambursată la data de 31.10.2016 când vor fi
primite fondurile de la UEFISCDI. Suma necesară este de 8163 lei.
Art.18. Se reorganizează concursul pentru desemnarea unei secretare la compartimentul „Doctorate”.
Comisia de concurs este formată din: prof.univ.dr. Marian Enăchescu-președinte; prof.univ.dr. Liliana
Mihăilescu-membru și pr.conf.univ.dr. Gheorghe Gîrbea-membru. Data concursului: 26.10.2016.
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În ședință au mai fost discutate următoarele:





Informare privind participarea domnului Rector la Consiliul Național al Rectorilor- eveniment
desfășurat la Tg. Mureș și prezentarea Rezoluției C.N.R. adoptată la data de 09.10.2016;
Necesitatea achiziționării în regim de urgență a sistemului antiplagiat;
Relansarea ofertei educaționale în concordanță cu strategia economică de dezvoltare a României;
Amendamentele la Carta Universității pot fi depuse în continuare la Consiliul de Administrație ș i
Senat.

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

12.10.2016

