ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 1420/07.02.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 07.02.2017
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 07.02.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează:
 Regulamentul de organizare și funcționare a Universității din Pitești.
 Planul operațional pentru anul 2017 al Universității din Pitești.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se amână avizarea „Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor de
conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar" până la punerea acestuia în
concordanță cu „Regulamentul de întocmire a statelor de funcții". Se va introduce în regulament
prevederea conform căreia 35% din veniturile realizate prin derularea programelor de conversie
profesională se alocă pentru regia Universităţii.
Art.3. Se avizează „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru
programele de studii de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2017 -2018“.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
în Școala Doctorală Știința Sportului și Educației Fizice". Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.5. Se avizează Metodologiile privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2017/2018, aprobate în Consiliile Facultăților, pentru toate facultățile din structura
universității, în conformitate cu „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești“.
Art.6. Se avizează Metodologiile privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2017/2018, aprobate în Consiliile Facultăților, pentru toate facultățile din structura
universității, în conformitate cu „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor
pentru anul universitar 2016-2017 la Universitatea din Pitești“. Se transmite spre aprobare Senatului
Universitar.

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.7. Se aprobă organizarea și derularea programului de formare psihopedagogică pentru nivelul II de
certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, de către absolvenți de
învățământ superior, în regim cu taxă, pe o perioadă de un semestru. Sursa de plată a activităților este
constituită din taxele încasate de la cursanți.
Art.8. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, numirea
directorilor interimari pentru departamentele nou- create în urma reorganizării, astfel:
 Departamentul de Științe ale Educației: conf.univ.dr. Mihaela Păiși - Lăzărescu;
 Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială: conf.un iv.dr. Manuela
Ciucurel.
Art.9. Se aprobă o nouă decalare a termenelor stabilite în Calendarul de raportare a rezultatelor
cercetării științifice, astfel: 15.02.2017- termen de finalizare a introducerii datelor în platforma dedicată;
24.02.2017- termenul maxim pentru finalizarea raportării rezultatelor cercetării științifice.
Art.10. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Universitatea din Pitești și Asociația
„Centrul Regional de Excelență pentru Studii și Cercetare" - CRESC pentru utilizare de către Asociația
a camerei B 120 din corpul B.
Art.11. Se avizează reorganizarea Centrului suport pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și
Informatizare prin transformarea unui post de Inginer în post de Referent II S/ Referent de specialitate II
S; transformarea unui post de Informatician I S în Tehnician I M și scoaterea la concurs a două posturi
de Tehnician I M și a postului Referent II S/ Referent de specialitate II S. Se transmite spre aprobare
Senatului Universitar.
Art.12. Se aprobă modelul de „Invitație" ce se va transmite către membri fondatori ai Consiliului
Universitar pentru Cooperare cu Mediul Economic și Social în vederea întâlnirii în scopul adoptării
Actului constitutiv și a Statutului C.U.C.M.E.S.
Art.13. Se aprobă cererea de deplasare a doamnei ș.l.dr.ing. Gabriela Mitran la Alba Iulia pentru
participare la conferință științifică, în perioada 22 -24.02.2017. Costul estimat al deplasării este de 500
lei și se va deconta din CCM 2017, în conformitate cu „ Procedura operaţională privind decontarea
cheltuielilor participării la manifestări științifice recunoscute și pentru activități în sprijinul cercetării a
cadrelor didactice și cercetătorilor din Universitatea din Pitești ".
Art.14. Se avizează înființarea unei noi specializări cu denumirea „Chimie medicală“, în domeniul de
licență „Chimie“. Se transmite spre aprobare Senatului Universitar.
Art.15. Se aprobă solicitarea doamnei conf.univ.dr. Mihaela Loredana Bălilescu de a beneficia de
concediu fără plată pe o perioadă de un an, începând cu data de 24.02.2017, necesar pentru efectuarea
unui stagiu de cercetare la Universitatea Federală din Santa Catarina- Brazilia.
Art.16. Având în vedere că doamna lect.univ.dr. Carmina Popescu- cadru didactic titular la
Departamentul de Drept și Administrație Publică se află în concediu medical, se aprobă acoperirea la
plata cu ora a postului lect,18 din statul de funcții al departamentului, de cadre didactice din departament
conform referatului prezentat de către conducerea Facultății de Științe Economice și Drept.
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Art.17. Se aprobă modificarea componenței nominale a comisiei pentru colocviul de admitere în
vederea obținerii gradului didactic I, astfel: conf.univ.dr. Ion Iosub va fi înlocuit cu conf.univ.dr.
Carmen Topală.
Se aprobă componența comisiei colocviul de admitere în vederea obținerii gradului didactic I, la filiala
C-Lung, astfel: conf.univ.dr. Mihaela Păiși Lăzărescu; conf.univ.dr. Loredana Bloju; conf.univ.dr.
Loredana Tudor; lect.univ.dr. Ruxandra Stan; lect.univ.dr. Tudor Petrescu; lect.univ.dr. Eduard Ionescu.
Art.18. Se aprobă încheierea unui nou contract de furnizare servicii specifice legislative LEGISPLUS
între Universitatea din Pitești și Centrul Teritorial de Calcul S.A.Piatra Neamț , la care sä aibä acces atât
personalul angajat al universitäții cât și studenții, pe o perioadä de un an, cu posibilitatea prelungirii
ulterioare, în funcție de necesitäțile Universitäții din Pitești. Valoarea estimatä a contractului, raportat la
perioadele anterioare de derulare a unui contract similar, este de 4900,00 lei, inclusiv TVA.
Art.19. Consiliul de Administrație propune Senatului spre aprobare următorul nivel de indemnizații
pentru cadre didactice cu atribuții de coordonare în structurile academice, altele decât cele reglementate
de lege, începând cu data de 01.01.2017, astfel:
 Președinte Senat - 1050 lei;
 Secretar General Senat- 550 lei;
 Președinte Comisie Senat- 550 lei;
 Director Centru Suport- 550 lei;
 Responsabil Program pe diverse domenii din structurile academice- 300 lei.
Art.20. Se aprobă ocuparea postului vacant de administrator al Cantinei studențești, prin detașare, de
către domnul Pițigoi Constantin, începând cu data de 09.02.2017.
Art.21. Consiliul de Administraț ie propune Senatului spre aprobare acordarea titlului de Doctor Honoris
Causa domnului Academician prof.dr.ing. Florin Gheorghe FILIP- Universitatea Politehnica din
București.
Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Achiziție aspirator, pentru uzul administratorului Corp C, valoare achiziție=1500 lei;
 Materiale necesare pentru lucrări experimentale la Școala Doctorală de Biologie, valoare
achiziție=1396,93 lei;
 Reparația sistemului de supraveghere și a sistemului antifurt instalate în incinta sălii de lectură a
Bibliotecii, valoare achiziție=900 lei;
 Achiziția unui switch cu management necesar în sala T 211 a Facultății de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, valoare achiziție=4100 lei;
 Achiziția de servicii de analiză de risc la securitatea fizică a obiectivelor Cantina universității și
Casa Universitarilor, valoare achiziție=2500 lei.
Art.23. Se aprobă următoarele referate de necesitate înaintate de administratorul cantinei studențești:
 Achiziția unui cântar electronic pentru alimente, valoare achiziție=1000 lei;
 Materiale de curățenie și detergenți în valoare de 1623,10 lei;
 Ustensile, cântar electronic pentru cantități sub 10kg, valoare achiziție=2151 lei;
 Alimente: carne în valoare de 18555 lei și conserve în valoare de 5201 lei.
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Art.24. Se aprobă introducerea în planul de reparații pentru anul 2017 a sediului în care funcționează
Editura Universității din Pitești.
Art.25. Se aprobă ca până la sfârșitul lunii martie să fie achiziționat „Sistemul Integrat de Management
Academic" de la PRODINF.
Art.26. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare doamnei as.univ.dr. Ionescu Ancuța, la decesul
tatălui.
Art.27. Se aprobă retragerea referatului privind cazul doamnei lect.univ.dr. Gabriela Zoană de la
„Comisia de analiză și disciplină" și să nu fie retribuită pentru data de 20.01.2017 când s-a constatat că
nu s-a prezentat la examenul programat la disciplina „Dreptul comerțului internațional"

În ședință au mai fost discutate următoarele :
 În perioada 21-23.04.2017 se va desfășura „Simfonia Lalelelor", eveniment la care va participa
și Universitatea din Pitești. Domnul Rector solicită decanilor facultăților să se implice activ în
promovarea universității la acest eveniment;
 Sesizări venite din partea studenților căminiști privind disfuncționalitatea serviciului de internet
în căminele studențești;
 Informare din partea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare privind lansarea
în dezbatere către comunitatea academică a „Regulamentului privind cercetarea științifică și
creația universitară în Universitatea din Pitești" cu următoarele proceduri: „Procedură
operaţională privind înfiinţarea, certificarea și evaluarea internă a unităților de cercetare" și
„Procedură operaţională privind planificarea activităților de cercetare științifică și raportarea
rezultatelor acestora“. Deasemenea se va elabora un nou Regulament de organizare și
funcționare a Centrului pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare".
 Informare din partea Prorectorului pentru Calitatea Învățământului privind evoluția
înmatriculărilor pe programe de studii în perioada 2010/2016, aceasta va fi prezentată și
Senatului.

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

07.02.2017

