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Nr. 15503/10.11.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 10.11.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Știi nțifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 10.11.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează rezultatele concursului organizat în scopul selectării decanilor facultăților din structura
Universității din Pitești, pentru mandatul 2016 -2020, astfel:
 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică : conf.univ.dr. George Mihail MAN;
 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte: conf.univ.dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU;
 Facultatea de Științe Economice și Drept: prof.univ.dr. Eugen CHELARU;
 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie:conf.univ.dr. Marius Claudiu LANGA:
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează numirea domnului prof.univ.dr.ing. Eduard Laurențiu NIȚU în funcția de Prorector
pentru Cercetare Științifică și Informatizare, începând cu data de 15.11.2016. Se transmite spre validare
Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă „Raportul de audit intern privind întocmirea orarelor și alocarea spațiilor pentru
desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2016 -2017”.
Art.4. Se avizează „Viziunea dezvoltării și gestionării sistemului de management al calității la
Universitatea din Pitești“. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Consiliul de Administrație mandatează reprezentanții angajatorului din Comisia Paritară să
negocieze posibilitatea de acordare a tichetelor de masă, aferent lunilor noiembrie și decembrie 2016,
salariaților care se află în situația de a nu depăși plafonul de 1600 lei brut rezultat din cumularea salariului
brut cu valoarea tichetelor.
Art.6. Se avizează Statul de funcțiuni și de personal didactic al Școlii Doctorale „Ingineria
Autovehiculelor” pentru anul universitar 2016/2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se aprobă revenirea asupra Procedurii de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților
PL-71-05, cu completări, la propunerea cadrelor didactice. Propunerile de completare vor fi analizate de
Prorectorul pentru Calitatea Învățământului și, dacă este cazul, se va face o revizie a procedurii.
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Art.8. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe ale Educației, Științe S ociale și Psihologie, efectuarea
a mai mult de 4 ore pe zi, în regim de plata cu ora, față de norma de bază pentru cadre didactice care
susțin activități la programele de studii ce se derulează în filiale, fără a depăși 60 de ore pe săptămână.
Art.9. Se aprobă noul formular de „Fișa de lichidare”; acesta include și viza serviciului de contabilitate.
Art.10. Se avizează „Procedura de determinare a valorii prestațiilor pentru remunerarea activităților în
regim de plata cu ora în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Autovehiculelor”. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.11. Se avizează afilierea domnului prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ la Școala Doctorală din domeniul
Știința Sportului și Educației Fizice în cadrul IOSUD Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.12. Se aprobă numirea doamnei lect.univ.dr. Daniela IANCU în funcția de Director interimar al
Departamentului de Drept și Administrație Publică, începând cu data de 01.11.2016.
Art.13. Se aprobă prelungirea detașării doamnei ec. Mihaela Diana Frătoaica la compartimentul Audit
Intern, până la data de 02.12.2016.
Art.14. Se aprobă mutarea doamnei secretar Mihaela Marin de la Facultatea de Științe Economice și
Drept la Centrul de Managementul Calității și Prog rame Universitare, începând cu data aprobării
organigramei de către Senatul universitar.
Art.15. Se aprobă următoarele cereri de reînmatriculare:






Judele Ștefan Lucian/ Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie/Psihologie/ II;
Bucur Anton Gabriel/Facultatea de Mecanică și Tehnologie/Autovehicule Rutiere/II;
Jianu Cristina Ioana/ Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte/ Managementul
serviciilor în asistența socială și de sănătate/înmatriculare anul I;
Chițulescu Elena Andreea/ Facultatea de Științe Economice și Drept/Drept/ înmatriculare
anul I;
Mihai Theodor Ioan/ Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică /Sport și
Performanță Motrică/ înmatriculare anul I;

Art.16 Se respinge solicitarea S.C. LLM ENGINEERING SRL- executant al lucrărilor din contractul nr.
13311/05.10.2016 denumit „Reamenajarea bazei sportive a Universității din Pitești“. Se hotărăște
suspendarea lucrărilor, conservarea și asigurarea serviciului de pază până la momentul reluării lucrărilor.
Art.17. Referitor la solicitarea domnului conf.univ.dr. Florin COJANU se hotărăște încheierea unui nou
contract de închiriere pentru spații aparținând bazei sportive a Universității din Pitești, deoarece
contractul anterior a expirat la data de 30.09.2016.
Art.18. Se aprobă achiziționarea de bonuri de benzină necesare consumului lunar pentru autovehiculele
universității, în valoare de 7500 lei.
Art.19. Având în vedere Raportul comisiei de analiză constituită la nivelul Facultății de Electronică,
Comunicații și C alculatoare în urma sesizărilor făcute de studenți ai facultății, se solicită conducerii
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facultății înaintarea unui referat privind revenirea asupra ordinului de exmatriculare nr. 155/01.10.2016
pentru studentul Ilie Liviu Gabriel.
Art.20. Se avizează modificările în planurile de învățământ pentru disciplina „Circuite reconfigurabile“ la
programul de studii Electronică Aplicată, anul de studii IV, semestrul I, în sensul că forma de verificare
va fi „Examen” și nu „Proiect“. Eroarea a fost sesizată la planurile de învățământ pentru promoțiile 2013 2017 și 2014-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.21. Se aprobă suplinirea activităților didactice repartizate domnului conf.univ.dr. Dumitru CAZACU
în Statul de funcțiuni al Departamentul ui de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, în regim de
plata cu ora, de către următoarele cadre didactice: conf.univ.dr. Cicerone POPESCU; prof.univ.dr. Nicu
BIZON; ș.l.dr.ing. Florentina ENESCU. Suplinirea se va realiza pe toată perioada în care domnul
conf.univ.dr. Dumitru CAZACU se află în concediu medical.
În ședința de astăzi au mai fost discutate următoarele:
-

situația încasării taxelor aferente anului universitar 2015/2016;
informare privind oferta ANELIS PLUS pentru anul 2017.

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

10.11.2016

