MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Nr. 16825/07.12.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 07.12.2016
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 07.12.2016

,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează „Regulament de organizare şi functionare a Centrului de Cercetare, DezvoltareInovare din cadrul Universităţii din Piteşti”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează „Procedura operaţională privind cuantumul și destinația regiei Universităţii din
Piteşti aferentă proiectelor și contractelor de cercetare“. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.3. Se amână avizarea „Procedurii operațional e privind stimularea activităților de cercetare
științifică, performanță sportivă și creație artistică ale cadrelor didactice și cercetătorilor din
Universitatea din Pitești “.
Art.4. Se avizează scoaterea la consurs a două posturi de cercetător, pe perioadă determinată, la
« Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovative destinate
Industriei de Automobile » ( CRC&D-AUTO). Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează solicitarea privind creşterea salariului tinerilor cercetători (vârsta până în 35 de ani),
asistenţi universitari, până la nivelul maxim permis de OUG 20 / 2016, corespunzător tranşei de
vechime a titularului, fără a depăşi însă salariul minim aferent funcţiei de şef de lucrări / lector
corespunzător aceleiaşi tranşe de vechime, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 20162017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă desemnarea domnului conf.univ.dr. Leonard Julien Fleancu în funcția de Președinte
al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Universitar din Pitești.
Art.7. Se avizează „Regulament de organizare şi functionare a Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră din cadrul Universităţii din Piteşti”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art. 8. Se avizează „Procedura privind activitatea de informare a studenților /absolvenților/ elevilor de
liceu din anii terminali privind oportunitățile de dezvoltare a carierei profesionale”. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se avizează „Procedura privind monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților din
Universitatea din Pitești pe piața muncii“. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art. 10. Se avizează „Procedura privind activitatea de consiliere educațională și vocațională, consiliere
în carieră, consiliere și evaluare psihologică”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se avizează „Regulament de organizare şi functionare a Centrului pentru Managementul
Calității și Programe Universitare”- revizie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.12. Se aprobă încheierea unui Protocol de Colaborare între Universitatea din Pitești și Banca
Comercială Română.
Art.13. Se aprobă încetarea demersurilor necesare întocmirii dosarului pentru evaluare ARACIS a
programului de studii de licență „Informatică“ la filiala universității din Rm. Vâlcea.
Art.14. Se avizează „Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2017” pentru salariații Universității
din Pitești și se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.15. Se aprobă reprogramarea activităților didactice ale domnului conf.univ.dr. Emil Burtescu din
data de 28.11.2016 în data de 07.12.2016, respectiv „Servere de baze de date“- laborator/MCIG II, în
regim de plata cu ora și introducerea la plată a celor două ore în luna decembrie 2016.
Art.16. Se aprobă graficul de desfășurare a activităților didactice pentru grupele 3, 4, 5 și 6 de studenți
în anul pregătitor la limba română, la propunerea Departamentului de Științe Aplicate.
Art.17. Se aprobă solicitarea doamnei conf.univ.dr. Liliana Voiculescu privind derogarea de la plata
taxei de arhivare pentru eliberarea diplomei de licență în specializarea Limba și Literatura Fra ncezăLimba și Literatura Spaniolă, promoția 2009.
Art.18. Nu se aprobă solicitarea doamnei Dinică Jenica de a fi redistribuită pe un loc vacant de laborant
în cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte.
Art.19. Se amână acordarea ajutorului de înmormântare solicitat de doamna Voicu Florica- îngrijitor în
corpul B, până la semnarea Contractului Colectiv de Muncă 2016/2017.
Art.20. Având în vedere Decizia pronunțată de Curtea de Apel Argeș, irevocabilă, se aprobă plata
sumei de 108165,07 lei, în două tranșe, domnului Otobîcu Daniel. Se hotărăște ca acest caz să fie
transmis Comisiei de Analiză și Disciplină a Universității din Piteșt i.
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Art.21. Având în vedere necesitatea ocupării posturilor vacante în cadrul cantinei studențești , se
aprobă începerea demersurilor privind detașarea de personal specializat (2 bucătari și 2 muncitori în
bucătărie) de la S.C. V&G Comp Forni SRL.
Art.22. Se aprobă prelungirea detașării domnului Nițu Nicolae pe postul de muncitor calificat în
corpul B, cu 6 luni, începând cu data de 14.12.2016.
Art.23. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză în vederea plății situației de lucrări nr. 1 către
executantul S.C. LLM ENGINEERING SRL, în următoarea componență:
 Prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu- președinte
 Ing. Simona Vasilescu- membru
 Ing. Costel Trandafirescu- membru
 Ec. Miron Mavrodin- membru
 Ing. Marian Sandu- membru.
Art.24. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză în vederea identificării posturilor vacante pentru
personalul nedidactic, în următoarea componență:
 Ec. Victor Bratu;
 Ec. Aura Brașoveanu;
 C.j. Aurelia Elena Mateescu;
 Câte un reprezentant din partea fiecărei facultăți din structură.
Art.25. Se aprobă ca doamna Vintilă Mariana, angajată pe postul de îngrijitor cu normă întreagă la
filiala UPIT din Alexandria, să beneficieze de reducerea normei la 4 ore începând cu luna decembrie
2016.
Art.26. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Emanuel Soare, la București, în data de 09.12.2016
pentru participare la Reuniunea MENCȘ cu Prorectorii pentru Relații Internaționale. Cheltuielile pentru
deplasare se suportă din venituri proprii ale universității.
Art.27. Referitor la solicitarea AIESEC de a beneficia, în perioada 13.01-05.03.2017, de 24 locuri de
cazare în căminele studențești pentru studenții internaționali care participă la ediția de iarnă a proiectelor
Grow și Discover, se amână aprobarea până la confirmarea disponibilității locurilor de către
administrația căminelor.
Art.28. Se amână luarea unei decizii privind plata sumelor solicitate de către doamna ș.l.dr. Camelia
Săndulescu de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică.
Art.29. Se aprobă solicitarea doamnei Tănase Doina- studentă doctorandă înmatriculată la data de
01.10.2014 la Școala Doctorală de Filologie de a schimba coordonatorul tezei de doctorat. Funcția de
coordonator va fi preluată de doamna conf.univ.dr. Diana Lefter.
Art.30. Având în vedere solicitarea prezentată de studenta Filip Andreea Georgiana- reprezentanta
studenților în Consiliul de Administrație al UPIT, privind prelungirea termenului limită de plată pentru
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tranșa a II -a din taxa de școlaritate , se hotărăște ca studenții să prezinte cere ri individuale care vor intra
în analiza prorectorului RSAMSE.
Art.31. Se respinge solicitarea studentului Curtașu George Cristinel de la Facultatea de Științe
Economice și Drept de restituire a primei tranșe din taxa de școlaritate achitată pentru anul u niversitar
2016/2017.
Art.32. Se amână adoptarea unei hotărâri în cazul solicitării de restituire a primei tranșe din taxa de
școlaritate achitată pentru anul universitar 2016/2017 a domnului Zaharie Alin Ionuț, până la obținerea
unui punct de vedere privind situația școlară a acestuia, de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și
Informatică.
Art.33. Se aprobă înmatricularea în an de grație în anul universitar 2016-2017 a studentei Szasz
Paraschiv Maria Elena ( Gheorghe) la Facultatea de Științe Economice și Drept/ master Cariere Juridice,
cu achitarea taxelor aferente.
Art.34. Se aprobă reînmatricularea domnului Popescu Costin Remus în anul II la programul de studii de
licență Ingineria Mediului/ Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică.
Art.35. Nu se aprobă solicitarea studentei Marinescu Alexandra Mihaela de a se transfera de la Master
Economie și Finanțe Europene la Master Contabilitate Managerială și Audit Contabil în cadrul Facultății
de Științe Economice și Drept.
Art.36. Se aprobă lista abonamentelor la publicații interne și externe propuse de Serviciul Bibliotecă,
astfel:
 Valoarea abonamentelor la publicații interne =25964 lei;
 Valoarea abonamentelor la publicații externe =57346 lei.
Art.37. Se aprobă achiziția unui calculator tip desktop necesar pentru dotarea secretariatului
prorectorului RSAMSE. Valoare achiziție=2400 lei din venituri proprii ale universității.
Art.38. Se amână aprobarea achiziției unui calculator tip desktop necesar pentru dotarea secretariatului
pentru doctorate până la confirmarea disponibilului din fondurile școlilor doctorale și acordul
conducătorilor de doctorate privind achiziția.
Art.39. Se aprobă alocarea sumei de 600 lei pentru cheltuieli de protocol ocazionate de sărbătorile de
iarnă.
Art.40. Calculul și plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata
diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru
perioada octombrie 2008-13 mai 2011, se va face inclusiv pentru persoanele care nu au depus la
registratură o cerere în acest scop.
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Art.41. Se amână aprobarea prelungirii contractului încheiat cu Editura C.H.BECK SRL privind
furnizarea accesului online la Biblioteca Virtuală Legalis.
Art.42. Se amână aprobarea achiziției de 60 ISBN-uri în valoare de 11994 lei solicitate de Facultatea de
Științe Economice și Drept necesare pregătirii evaluării periodice pentru programele de studiu IFR.
În ședință au mai fost discutate următoarele:




Depunerea cererilor privind acordarea orelor aferente articolelor publicate în reviste cotate ISI
pentru anul 2015 se va face până miercuri 14.12.2016 inclusiv, în atenția Prorectorului pentru
Cercetare Științifică și Informatizare;
Necesitatea angajării unei persoane pe postul de revizor de gestiune și a unui jurist;

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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