ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 2018/22.02.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 22.02.2017
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 22.02.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se organizează dezbatere publică pe tema situației financiare actuale și perspective ale
Universității din Pitești, în data de 28 februarie 2017, sala CC1, orele 16,00. Sunt invitați să participe
toți angajații universității.
Art.2. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din
cadrul IOSUD Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează „Procedura de calcul a cuantumului cheltuielilor prevăzute în Bugetul de Venituri și
Cheltuieli al Școlii Doctorale în domeniul Biologie, pentru anul universitar 2016-2017". Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează „Procedura de fundamentare a statului de funcțiuni și a plăților salariale în cadrul
Școlii Doctorale în domeniul Biologie, pentru anul universitar 2016-2017". Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.5. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru cercetare științifică și informatizare, propuneri de
măsuri privind raportarea rezultatelor cercetării științifice în sistemul informatic integrat de management
al activităților c adrelor didactice.
Art.6. Se avizează „Regulamentul privind cercetarea științifică și creația universitară în Universitatea
din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare- DezvoltareInovare din cadrul Universității din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează „Procedura operațională: planificarea activităților de cercetare științifică și raportarea
rezultatelor acestora." Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.9. Se avizează „Procedura operațională: înființarea, certificarea internă și evaluarea unitățilo r de
cercetare." Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se aprobă Centralizatorul burselor de ajutor social ocazional alocate conform Regulamentului
privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studenți ai Universității din Pitești, în
anul universitar 2016-2017, semestrul I.
Art.11. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Economice din cadrul
Universității din Pitești ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.12. Se amână avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale
Administrative din cadrul Universității din Pitești".
Art.13. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Audit Public
Intern din cadrul Universității din Pitești ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.14. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de Relații Publice și
Registratură din cadrul Universității din Pitești ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.15. Se avizează „Regulamentul privind activitățile profesionale studențești pentru studii universitare
de licență" și „Regulamentul privind activitățile profesionale studențești pentru studii universitare de
masterat". Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.16. Se avizează „Regulamentul privind examinarea și notarea studenților". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.17. Se avizează „Procedura privind monitorizarea activității cadrelor didactice". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.18. Se avizează „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar". Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.19. Se avizează „Metodologia privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2017/2018 la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie". Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.20. Se aprobă „Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației,
Științe Sociale și Psihologie".
Art.21. Având în vedere demararea proiectului ANELIS PLUS 2020, se aprobă ca Universitatea din
Pitești să se implice în acest proiect pe o perioadă de 5 ani, cu următoarele opțiuni:
 B: Thomson Web of Knowledge;
 C: Springelink Journale;
 D: Cărți electronice.
Cost estimat=61035,88.lei/anul 2017.
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Art.22. Se aprobă încheierea unui acord cadru de colaborare între Universitatea din Pitești- CRC&D
AUTO și S.C. Ronera Rubber SRL.
Art.23. Nu se aprobă transferul domnului dr.fiz. Denis Negrea de la Departamentul de Ingineria
Mediului și Științe Inginerești Aplicate la CRC&D AUTO; departamentul va înainta conducerii
universității un referat privind desființarea postului de cercetare începând cu anul universitar 2017/2018.
Art.24. Se avizează cererea domnului Stănciulescu Vasile Nicolae de a desfășura activități didactice în
regim de plata cu ora la Departamentul de Matematică-Informatică în semestrul II, cu statut de cadru
didactic asociat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.25. Se amână adoptarea unei hotărâri pentru solicitarea domnului ec. Victor Bratu de a renunța la
acordarea vizei de control financiar preventiv, începând cu data de 01.02.2017.
Art.26. Se aprobă începerea demersurilor pentru elaborarea proiectelor pentru punerea în conformitate
cu legislația actuală ISU, la obiectivele: corp B - Rectorat P+2, corp B Rectorat-Cetransino, corp I și
corp T, conform notei de fundamentare întocmită de Direcția Generală Administrativă.
Art.27. Nu se aprobă furnizarea de energie termică în corpul B-Rectorat. Nota de constatare a
degradărilor produse la lucrările finalizate se respinge pentru refacere cu evidențierea cauzelor care au
determinat deteriorarea (temperaturi scăzute, calitatea materialelor folosite, calitatea lucrărilor, etc.)
Art.28. Se aprobă încheierea Actului adițional nr.5 la Protocolul nr. 1544/28.12.2015 privind
organizarea Campionatului Național Universitar de Handbal Feminin care se va desfășura la Pitești, în
perioada 18-21.05.2017.
Art.29. Se aprobă, la solicitatea președintelui SLUP, convocarea Comisiei Paritare în vederea negocierii
mai multor aspecte convenite în Contractul Colectiv de Muncă.
Art.30. Se avizează documentația specifică programului de formare continuă „Management Sistemic
Preuniversitar Performant" care se va desfășura în perioada martie -iunie 2017 prin Centrul de Formare
Muntenia: Proiect de venituri și cheltuieli; Planuri de învățămâ nt; echipa de formatori, echipa
managerială și logistică, cereri de PO ale formatorilor.
Se avizează încheierea unui contract de colaborare cu dl. col.r.ing. Ghițescu Teodor ca asistent manager
al programului de formare. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.31. Se avizează „Planul de învățământ" pentru programul de studii de licență nou înființat „Chimie
Medicală". Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.32. Se aprobă organizarea și derularea programelor de formare psihopedagogică pentru nivelul I și
II de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, de către absolvenți
de învățământ superior, în regim cu taxă, pe perioada 20.02-12.03.2017, în sălile B1 și B9. Sursa de
plată a activităților este constituită din taxele încasate de la cursanți.
Art.33. Se avizează scoaterea din oferta educațională, precum și din proiectul de Hotărâre de Guvern, a
programului de master „Etica politicilor publice" de la Facultatea de Științe ale Educației, Știin țe Sociale
și Psihologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.34. Se avizează numirea Directorilor de Departamente la Facultatea de Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie, astfel:
 Departamentul de Științe ale Educației- conf.univ.dr. Mihaela Păiși Lăzărescu;
 Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistența Socială - conf.univ.dr.
Manuela Ciucurel. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.35. Se aprobă achiziția de servicii de formare/perfecționare profesională în sistemul
managementului calității al personalului responsabil în acest domeniu la nivelul
universității/facultăților/direcțiilor funcționale. Număr de particpanți=25; valoare estimată=8000 lei,
perioada de derulare a formării=3 zile.
Art.36. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar aplicarea tarifului de
2378 lei/lună (salariul din grilă pentru funcția de as.univ., tranșa de vechime 0 -3 ani, 64h/lună- norma
didactică) rezultând o cheltuială salarială de 47 lei/oră pentru remunerarea activităților didactice
desfășurate în regim de plata cu ora.
Art.37. Se aprobă achitarea sumei de 700 lei reprezentând contravaloarea unor publicații achiziționate
de Biblioteca universitară, conform referatului de necesitate.
Art.38. Se aprobă închirierea de culoare în bazinele Complexului Olimpic de Natație Pitești, pentru
studenți ai Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, în perioadele 20.02 -16.04.2017 și 24.04 04.06.2017. Suma totală de plată este de 2310 lei.
Art.39. Se aprobă plata către ARACIS a sumei de 3743 lei, reprezentând diferență pentru taxa de
evaluare a programului de studii de licență „Asistență medicală generală".
Art.40. Se aprobă restituirea taxelor de școlaritate conform solicitărilor formulate de cetățeni străini
care au achitat taxele dar nu au mai urmat cursurile, astfel: Abdalah Alaaeldeen, Mohamed
Abdelrahman Ibrahim Aly Abdal, Hamza Osama Hasan Omar, Mazen Faisal, Ferzat Ravim, Ahmed
Mohammed Mahdi Al-Khaqani, Mustafa Omed, Nadhim Bakeer Mhd Munzer, Al Rammanhi Zahraa
Abdulhussein Majeed. Sumele se vor restitui în cuantumul stabilit de Serviciul Economic.
Art.41. Nu se aprobă eliberarea duplicatului pentru legitimație de transport solicitat de studenta
Ghemu Maria Magdalena/FSEFI.
Art.42. Se aprobă, la solicitarea doamnei Șef Serviciu Bibliotecă, încetarea colectării garanțiilor în
numerar pentru Stoian Mihaela, Tuiu Mihaela și Tudor Carmen –salariate în cadrul Serviciului
Bibliotecă, deoarece valoarea fondurilor deja constituite depășeșt e cu mult valoarea bunurilor.
Art.43. Se aprobă ocuparea postului vacant de inspector SSM-SU prin detașare , de către dl. ing.
Nicolae Samoilă de la S.C. Danimar Flavours SRL.
Art.44. Nu se aprobă efectuarea plății activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora,
retroactiv, pentru ș.l.univ.dr. Ancuța Bălteanu/FMT și lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu/FSEFI.
Art.45. Se aprobă efectuarea plății activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora de către dl.
conf.univ.dr. Ioan Gâv Deac, la masterul Materiale și Tehnologii Nucleare, pentru luna ianuarie 2017.

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.46. Se aprobă, la solicitarea directorului Departamentului de Științe ale Naturii, modificarea
atribuirii orelor de lucrări practice la „Histologie și embriologie animală" de la lect.univ.dr. Maria
Cristina Ponepal la lect.univ.dr. Alina Păunescu.
Art.47. Se aprobă, la solicitarea directorului Departamentului de Fabricație și Management Industrial,
revizuirea filei nr. 6 din Statul de funcțiuni pentru personalul didactic și de cercetare al
Departamentului F.M.I. precum și filele 2 și 3 din Statul de funcțiuni pentru personalul didactic și de
cercetare al Departamentului F.M.I., plata cu ora, anul universitar 2016/2017 în scopul comletării
numărului de ore omis la data întocmirii.
Art.48. Se aprobă, la solicitarea directorului Departamentului de Management și Administrarea
Afacerilor, redistribuirea în regim de plata cu ora a activităților didactice repartizate doamnei
lect.univ.dr. Olimpia Oancea, care începând cu data de 20.02.2017 întră în concediu de maternitate.
Redistribuirea se face conform propunerilor prezentate de directorului Departamentului de
Management și Administrarea Afacerilor precum și Directorului Centrului I.F.R.
Art.49. Se aprobă, la solicitarea directorului Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și
Asistența Socială, modificările apărute în distribuirea orelor în regim de plata cu ora, încep ând cu data
de 20.02.2017.
Art.50. Se aprobă, la solicitarea directorului Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie
Electrică, ca orele din postul as. 47 din Statul de funcțiuni al departamentului să fie susținute de
drd.ing. Mihai Mihăescu, cadru didactic asociat, în semestrul II.
Art.51. Se amână aprobarea propunerilor de redistribuire a activităților desfășurate în regim de plata
cu ora la Departamentul de Matematică- Informatică.
Art.52. Se aprobă achiziționarea a 300 buc. „Fișă de instruire individuală privind SSM" și 300 buc.
„Fișă individuală de instructaj SU", valoare achiziție=390 lei.
Art.53. Se aprobă achiziționare de stingătoare de incendiu, conform solicitării Serviciului Intern de
Prevenire și Protecție, în valoare de 25120 lei.
Art.54. Se amână aprobarea sumei disponibile pentru achiziționarea de servicii de medicina muncii.
Art.55. Se aprobă achiziționarea unei imprimante HP LaserJet și cartuș aferent, pentru activitățile
desfășurate la secretariatul prorectorului RSAMSE. Valoare achiziție=720 lei.
Art.56. Se amână aprobarea angajării de lucrări de reparații și a menajări a laboratorului de Artă Sacră.
Art.57. Se aprobă achiziționarea unei lăzi frigorifice pentru uzul cantinei studențești. Valoare
achiziție=1400 lei; se suportă din fondurile destinate căminelor studențești.
Art.58. Se aprobă achiziția unui aspirator în valoare de 700 lei pentru efectuarea curățeniei la
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică.
Art.59. Se aprobă achiziția unui calculator tip desktop- unitate centrală cu procesor i5, pentru a fi
utilizat la casieria nr. 1 din Rectorat. Valoare achiziție= 2450 lei.
Art.60. Se aprobă achiziționarea de servicii privind multiplicare seturi de chestionare pentru interviuri
la domiciliu, activități desfășurate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 10581/22.08.2016.
Valoare achiziție=2 660 lei și se suportă din bugetul contractului.
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Art.61. Se amână achiziția unei imprimante A3 necesară Biroului de Acte Studii, până la oferirea unui
punct de vedere din partea domnului conf.univ.dr. Emil Burtescu (Serviciul CSTICI).
Art.62. Se aprobă redistribuirea unui calculator tip desktop, din stocul rezultat prin înlocuirea cu
calculatoare noi, către secretariatul Doctorate, prin grija Serviciului CSTICI.
Art.63. Se aprobă plata facturilor în valoare de 284,90 lei, reprezentând produse de panificație și role
de hârtie pentru casa de marcat achiziționate în numerar de către administratorul cantinei studențești.
Art.64. Se aprobă achiziția de produse alimentare pentru cantina studențească, conform referatului
întocmit de administratorul cantinei studențe ști, în valoare de 14750,50 lei.
Art.65. Se aprobă plata taxei de 850 euro reprezentând taxa de membru a Universității din Pitești în
l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Europa Centrală și Orientală, pentru anul 2017.
Art.66. Referitor la clarificarea încadrării anumitor categorii de personal din structura Universității din
Pitești, se aprobă asimilarea postului de referent de specialitate I S de la categoria personal nedidactic
la funcții didactic auxiliar, ca administrator financiar/patrimoniu II S.
Art.67. Nu se organizează concursuri de promovare pentru personalul didactic auxiliar în acest an
universitar.
Art.68. Se aprobă solicitarea d-nei Corina Constantin de a fi cazată în camera 012 a căminului
studențesc nr.2 din campus Gh. Doja pe perioada susținerii inspecției la clasă- proba practică pentru
concursul de titularizare la școala Generală din com. Albota. Solicitanta este absolventă a Universității
din Pitești și are domiciliul stabil la cca. 70 km de Pitești.
Art.69. Referatul privind necesarul de reparații de efectuat la corpurile de clădiri din campusul
rectorat- str. Târgu din Vale nr.1, întocmit de administratorul clădirilor este direcționat către Directorul
General Administrativ spre analiză și decizie.
Art.70. Se aprobă solicitarea domnului Curea Ioan Cornel, absolvent al Facultății de Științe Socio Umane/Relații Internaționale și Studii Europene, promoția 2011, de a susține examenul de licență la
Universitatea din Craiova, în sesiunea iulie 2017.
Art.71. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Universitatea din Pitești și Asociația BookLand.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Ofertă din partea BCR de a organiza cursuri de educație financiar - bancară. Dl. conf.univ.dr.
Bogdan Nicolescu-Director IFP Muntenia va introduce acest curs în Planul de formare
profesională pentru anul 2017.

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

