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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 26.10.2016
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 26.10.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă eliberarea domnului prof.univ.dr.ing. Silviu IONIȚĂ din funcția de Prorector pentru
Cercetare Științifică și Competitivitate, începând cu data de 01.11.2016. Începând cu această dată
încetează și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Universității din Pitești.
Art.2. Se constituie comisia pentru revizuirea Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice care își
desfășoară activitatea la Universitatea din Pitești, în următoarea componență:
 Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN- președinte;
 Prof.univ.dr.ing. Silviu IONIȚĂ- membru;
 Conf.univ.dr.ing. Doina IACOMI- membru;
 Prof.univ.dr.ing. Dinel POPA- membru;
 Prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU- membru;
 Prof.univ.dr. Gheorghe SĂVOIU- membru;
 Conf.univ.dr.ing. Adrian CLENCI- membru;
 Conf.univ.dr. Amalia DUȚU- membru;
 Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL- membru.
Art.3. Se avizează Contractul anual de studii la forma de învățământ cu frecvență redusă. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează amendamentele aduse la Carta Universitară și se transmit Senatului spre aprobare.
Art.5. Se aprobă suplinirea activităților didactice din postul 1. Prof. din Statul de funcțiuni al
Departamentului de Științe ale Educației, în regim de plata cu ora, de către conf.univ.dr. Gabriela
PETRUȚA, conf.univ.dr. Loredana BLOJU și lect.univ.dr. Eduard IONESCU, în perioada 18.1014.11.2016, în care titularul- prof.univ.dr. Liliana EZECHIL se află în concediu medical.
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Art.6. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Laurențiu Mihai IONESCU, cadru didactic la
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, la Brașov, pentru participarea la Congresul
Internațional CONAT 2016, în perioada 27- 28.10.2016. Decontarea cheltuielilor deplasării se va face din
venituri proprii ale universității conform prevederilor art. 91 din Contractului Colectiv de Muncă, cu
respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării
de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din UPIT .
Art.7. Se aprobă deplasarea doamnei ec. Aura Brașoveanu - contabil șef și domnului conf.univ.dr. Ionuț
Adrian Sămărescu- prorector RSAMSE, la Craiova, în perioada 10-13.11.2016, pentru participarea la
Adunarea Generală a Asociaţiei Naționale a Directorilor Generali Administrativi din Universitățile
Publice din România. Cheltuielile estimate pentru această deplasare sunt de 3240 lei și vor fi suportate din
venituri proprii ale universității.
Art.8. Se avizează rezultatul concursului desfășurat la Departamentul de Științe ale Naturii din Facultatea
de Științe, Educație Fizică și Informatică, privind ocuparea postului de asistent nr. 26 din Statul de funcții
al departamentului, pe perioadă determinată, de către domnul Dorobăț Magdalin Leonard.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Având în vedere faptul că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2016, s-a
hotărât scutirea studenților basarabeni de la achiziționarea voucherelor de 200 lei /lună ce reprezintă
contravaloarea unei mese pe zi servită la cantină, se transmite informarea către MENCȘ, ca răspuns la
adresa nr. 14083/14.10.2016.
Art.10. Se aprobă reînmatricularea studentului Nguyen B. Huang Giang la Facultatea de Științe
Economice și Drept, Management, cursuri de zi, în anul de studii II, anul universitar 2016-2017.
Art.11. Se aprobă înmatricularea în anul de studii I, la programul de studii de licență Informatică/
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, a domnului Nistor Marius Gabriel.
Art.12. Se aprobă înmatricularea în anul de studii I, la programul de studii de masterat Trafic Rutier și
Evaluarea Accidentelor de Circulație/ Facultatea de Mecanică și Tehnologie, a domnului Dumitru
Gheorghe Daniel.
Art.13. Se avizează modelele de „Adeverință” care vor fi eliberate absolvenților de programe de studii
psihopedagogice Nivel I și Nivel II de certificare pentru profesia didactică în învățământul preuniversitar
obligatoriu, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru absolvenți de
studii superioare din Italia. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.14. Se aprobă organizarea, pe o perioadă de un semestru, a programului de formare psihopedagogică
în regim postuniversitar pentru nivelul I de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim
cu taxă. Plata activității cadrelor didactice se face din veniturile extrabugetare realizate prin încasarea
taxelor de la cursanți.
Art.15. Se aprobă acoperirea, în regim de plata cu ora, a disciplinelor „Dreptul muncii” și „Dreptul
muncii și securității sociale” din postul vacant 27, asistent din Statul de funcții al Departamentului de
Drept și Administrație Publică de către conf.univ.dr. Carmen NENU și lect.univ.dr. An dra PURAN,
începând cu data de 01.11.2016 când lect.univ.dr. Carmina Popescu intră în concediu medical.
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Art.16. Se aprobă participarea la cursurile Academiei CISCO la Facultatea de Electronică, Comunicații și
Calculatoare, a domnului Irinel Alexandru- salariat al S.C. Steinel Electronic SRL din Curtea de Argeș.
Art.17. Nu se aprobă transmiterea către BRD Pitești a bazei de date cu studenții UPIT din anul de studii I.
Art.18. Se aprobă prelungirea cu acte adiționale, pentru încă un an, a următoarelor contracte încheiate cu
S.C. Quartz Security Sistems SRL privind servicii de mentenanță pentru sistemele de supraveghere și
alarmare montate în corpul C al universității, astfel:
 Contract nr. 1145/19.10.2015 cu suma estimată pe an de 1300 lei;
 Contract nr. 1146/19.10.2015 cu suma estimată pe an de 995 lei;
 Contract nr. 1147/19.10.2015 cu suma estimată pe an de 3400 lei;
Art.19. Se aprobă demararea procedurilor privind lucrări de reparații necesare în corpul C în urma
infiltrațiilor, urmând ca Serviciul Administrativ să facă un calcul estimativ al costurilor reparațiilor.
Art.20. Se aprobă achiziționarea de servicii de medicina muncii, valoarea achiziției fiind de maxim
36 000 lei.
Art.21. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Universitatea din Pitești- Facultatea de
Științe, Educație Fizică și Informatică și Direcția de Sănătate Publică Argeș . Scopul acestui protocol îl
constituie integrarea unor activități de specialitate de profil biomedical în activitățile didactice specifice
învățământului universitar.
Art.22. Se aprobă solicitarea doamnei conf.univ.dr. Monica POPESCU de a se deconta cheltuielile
efectuate pentru servicii de editare și publicare a lucrării „Elemente de fiziologie aplicată în cultura
mărului”. Decontarea cheltuielilor se va face din venituri proprii ale universității conform prevederilor art.
91 din Contractului Colectiv de Muncă, cu respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor
participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din
UPIT.
Art.23. Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparație capitală a instalației electrice în corpul A. Valoarea
lucrărilor este de 70000 lei.
Art.24. Se aprobă achitarea taxei de membru European University Association pentru anul 2017, în
valoare de 2640 euro.
Art.25. Se amână plata taxei de membru în ANELIS pentru anul 2017. Domnul Director CSUDprof.univ.dr. Marian ENĂCHESCU va prezenta punct de vedere privind componența pachetului de baze
de date pentru care vom face abonamentul în anul 2017.
Art.26. Se aprobă achiziționarea de servicii de publicitate în „Catalogul firmelor, instituțiilor și
întreprinzătorilor din Argeș”. Valoare achiziție pentru anul 2017= 4500 lei.
Art.27. Se amână discutarea referatului privind amenajarea bazei sportive, în valoare de 8100 lei+TVA.
Art.28. Se aprobă următoarele referate de necesitate pentru cantina studențească, astfel:
 Materiale consumabile de birou, tipizate. Valoare=676 lei;
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 Apă și băuturi răcoritoare pentru meniul zilnic. Valoare=22500 lei;
 Materiale pentru curățenie, detergenți. Valoare=3024 lei.
Costurile achizițiilor se suportă din veniturile destinate cămin -cantină.
Art.29. Se aprobă mutarea doamnei secretar Carmen Băcilă de la secretariatul Facultății de Teologie,
Litere, Istorie și Arte la secretariatul „Doctorate” începând cu data de 01.11.2016.
Art.30. Având în vedere informarea făcută de dl. prof.univ.dr. Nicu Bizon privind nereguli sesizate în
activitatea de secretariat pentru gestiunea studenților la Facultatea de Electronică, Comunicații și
Calculatoare, se dispune derularea unei anchete interne în cadrul facultății și transmiterea raportului final
către Comisia de analiză și disciplină, dacă va fi cazul.
Art.31. Având în vedere faptul că media de promovare a anului universitar se calculează la data de 30
septembrie, rezultatele obținute în examenele din sesiunea extraordinară se iau în calcul la acordarea
burselor.
Art.32. În cazul studenților care au beneficiat de burse ERASMUS, se ia în calcul la acordarea burselor,
media semestrială rezultată după echivalarea disciplinelor susținute în străinătate, dacă este în favoarea
studentului.
În ședință au mai fost discutate următoarele:






Astăzi, 26.10.2016, se încheie perioada în care Carta Universitară a fost supusă dezbaterii
publice și s-au transmis Senatului amendamente;
Revizuirea pachetului complet pentru studenții Erasmus;
Diseminarea către secretariate a circularei privind decontarea abonamentelor pentru transportul în
comun;
Organizare referendum în rândul studenților căminiști privind obligativitatea demipensiunii la
cazare în cămine;
Crearea adresei comunicare@upit.ro unde se transmit documente specifice: organizare de
evenimente, manifestări, publicitate, etc.

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

26.10.2016

