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Nr. 2386/02.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 02.03.2017
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 02.03.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic“ aprobat de Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie.
Art.2. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative". Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează aderarea în Consorțiul ACADEMICA PLUS, în conformitate cu cap. 8, pct.4, alin e)
din Contractul de parteneriat, a următoarelor universități:
 Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad;
 Universitatea din Petroșani;
 Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău;
 Universitatea „Constantin Brâncuși" din Tg. Jiu.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează solicitarea Universității Europei de Sud-Est LUMINA de a susține examenul de
finalizarea studiilor pentru promoția 2017 la specializarea Limbi Moderne Aplicate, la Universitatea din
Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează completarea grupului de programe universitare de studii ce vor fi transmise la
ARACIS în cadrul procesului de evaluare instituțională a Universității din Pitești din acest an, astfel:
Tehnologia Construcțiilor de Mașini; Economia comerțului, turismului și serviciilor; management. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează numirea doamnei lect.univ.dr. Adina Elena Dumitru în funcția de Director al
Departamentului de Limbă și Literatură. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.7. Se aprobă solicitarea SCM Pitești de a beneficia de reducerea tarifului de închiriere pentru sala
polivalentă de sport a Universității din Pitești, de la 160 lei la 100 lei. Se solicită domnului lect.univ.dr.
Sorin Fianu- Șef Compartiment Activități Sociale să prezinte Consiliului de Administrație o notă de
fundamentare privind aplicarea tarifului de 100 lei/h. Totodată, CSM Pitești își va modifica denumirea
în CSM Universitatea Pitești.
Art.8. Se avizează scoaterea la concurs a postului „Inginer I S" vacant în statul de funcțiuni al Centrului
suport pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.9. Se aprobă redistribuirea activităților didactice ale doamnei conf.univ.dr. Mariana Ivănescu de la
Departamentul de Autovehicule și Transporturi, în regim de plata cu ora, deoarece dânsa a încetat
raporturile de muncă cu Universitatea din Pitești începând cu semestrul II.
Art.10. Se aprobă organizarea și derularea programului de formare psihopedagogică pentru nivelul I de
certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, de către absolvenți de
învățământ superior din Italia, în regim cu taxă, modular și intensiv pe o perioadă de un semestru. Sursa
de plată a activităților este constituită din taxele încasate de la cursanți.
Art.11. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice în regim de plata cu ora, pentru semestrul al IIlea, la Departamentul de Matematică –Informatică. Redistribuirea este necesară ca urmare a
indisponibilizării cadrelor didactice nominalizate anterior.
Art.12. Se aprobă redistribuirea activități lor didactice din postul 14, lect repartizate doamnei
lect.univ.dr. Elena Gagiu, în regim de plata cu ora, pentru semestrul al II-lea, la Departamentul de
Științe ale Educației conform propunerilor departamentului. Redistribuirea este necesară ca urmare a
faptului că d-na lect.univ.dr. Elena Gagiu se află în concediu de creștere copil.
Art.13. Se aprobă mutarea doamnei secretar Mihaela Marin de la Centrul de Formare Muntenia la
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie pe un post de secretar ce va deveni
vacant începând cu 01.05.2017.
Art.14. Se amână avizarea propunerii privind menținerea majorării cuantumului burselor de merit și a
burselor de ajutor social cu 35 lei/lună pe perioada semestrului al II-lea, anul universitar 2016/2017.
Art.15. Se aprobă achitarea sumei de 469 lei în vederea derulării procedurii de emitere a asigurării
medicale de rezidență în România, perioada ianuarie -iunie 2017, pentru cadrul didactic din Chinadoamna Hong Dandan.
Art.16. Se aprobă decontarea cheltuielilor specifice contractului de finanțare pentru execuția proiectului
cu titlul Sistem de achiziție, monitorizare, analiză și recunoaștere a vibrațiilor pentru protecția
infrastructurilor critice, pentru luna februarie 2017, în cuantum de 15471 lei, urmând a fi recuperate
ulterior.
Art.17. Se aprobă restituirea taxei taxei de școlaritate achitată de cetățeanul Brad Hicham, care nu a
primit viza de intrare în țară pentru studii. Suma de restituit va fi evidențiată de Serviciul Contabilitate.
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Art.18. Se aprobă următoarele mutări ale personalului cu funcția de îngrijitor, astfel: Bundă Laura
Mariana din corp I în corp D și Enache Elena Simona din corp D în corp I.
Art.19. Se aprobă încheierea unui Contract de prestări servicii medicale cu un cabinet specializat de
medicina muncii.
Art.20. Se aprobă închirierea sălii de sport a universității către Clubul Sportiv Dacia Mioveni, în data de
04.03.2017, în intervalul orar 1000-1200.
Art.21. Se aprobă achiziționare de materiale și consumabile de birou necesare desfășurării activităților
didactice în laboratorul din sala I 134. Valoare achiziție=1560 lei și se suportă din taxele încasate de la
studenți pentru recuperarea lucrărilor de laborator.
Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Materiale consumabile de birou necesare desfășurării activităților Centrului de Consiliere și
Orientare în Carieră, valoare achiziție=1310 lei;
 Materiale și dispozitive necesare desfășurării activităților laboratorului de Kinetoterapie și
motricitate specială, valoare achiziție=23678 lei;
 Media Convertor TP Link necesar pentru conexiune fibră optică la rețeaua din corpul S, valoare
achiziție= 500 lei;
 Tonere pentru cartușe de imprimantă la Facultate de Științe Economice și Drept, valoare= 800
lei;
Art.23. Se aprobă modificările propuse de conducerea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte
privind conducerea comisiilor de verificare a corectitudinii încărcării datelor pe platforma de cercetare a
UPIT, astfel: conf.univ.dr. Diana Lefter- domeniul Filologie; conf.univ.dr. Claudiu Neagoe- domeniul
Istorie; prof.univ.dr. Paul Baidan- domeniul Muzică.
Art.24. Se aprobă ca secretarele care vor lucra în modulul de gestiune a școlarității din cadrul aplicației
EMSYS să participe la un program de instruire în perioada 06-10.03.2017, câte 3 ore zilnic astfel încât
să se cumuleze 9 ore de instruire/secretară. Domnii decani vor transmite câte o nominalizare doamnei
Secretar Șef.
Art.25. Având în vedere solicitările formulate de dl. conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu, în calitate de
Director al C.F. Muntenia, referitor la Programul de Formare Continuă de Management Sistemic
Preuniversitar Performant, Consiliul de Administrație avizează ca activitățile didactice să fie desfășurate
pe platforma de e-learning MOODLE, fără a fi folosit ca suport de comunicare skype-ul.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.26. Se aprobă cazarea în mod gratuit a domnului prof. Petre Otu în căminul studențesc, o seară la
fiecare două săptămâni, deoarece acesta desfășoară activități didactice la Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte.
În ședință au mai fost discutate următoarele:



Nota de fundamentare privind gradul de utilizare a spațiilor de învățământ alocate și justificarea
necesității menținerii acestora în gestionarea Departamentului de Fducație Fizică și Sport.
Expoziție de invenții organizată de Universitatea din Pitești în colaborare cu parteneri din
învățământul preuniversitar, 5-6 mai 2017.
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Inițiere de multiple acțiuni în colaborare cu ISJ Argeș: cercetare științifică; lansarea unei reviste
online cu apariție lunară; conferință an uală comună; pachet complex cu integrare culturală și
sportivă; dezbateri studenți- elevi; etc.
Domnul Director General Administrativ se va ocupa de marcarea locurilor de parcare destinate
persoanelor cu dizabilități la corpurile de clădire ale universită ții.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

