MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 3834/04.04.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 04.04.2017
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 04.04.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă zile libere cu recuperare, în datele de 14.04.2017 și 18.04.2017, tuturor angajaților
universității cu funcții didactice auxiliare și nedidactice.
Art. 2. Se acordă tichete de masă aferente lunii martie 2017 tuturor angajaților cu funcția de bază la
Universitatea din Pitești. Valoarea unui tichet este de 10 lei iar sursa de finanțare o reprezintă
veniturile proprii ale universității.
Art.3. Se aprobă plata facturii emise de S.C. Argecom S.A. reprezentând contravaloarea lucrărilor
executate la obiectivul Spații de învățământ corp B, etapa I- Contract 512/2005, Act adițional nr.
11/2016, în valoare de 65501,55 lei.
Art.4. Se aprobă plata facturii emise de S.C. Argecom S.A. reprezentând contravaloarea lucrărilor
executate la obiectivul Spații de învățământ corp B, etapa I -Contract 512/2005, Act adițional nr.
8/2014, în valoare de 48849,98 lei.
Art.5. Se aprobă transferul sumei de 2 000 000 lei din contul de excedent al anului precedent în
contul de venituri bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă și întocmirea ordinului de
plată către Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată.
Art.6. Se avizează „Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul
Universității din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează „Codul de asigurare a calității în Universitatea din Pitești". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează „Planul de activități privind asigurarea și evaluarea calității 2017 la Universitatea
din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.9. Se avizează „Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile
(ECTS) în Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se avizează „Regulamentul privind examinarea și notarea studenților". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Universitatea „Valahia" din TârgovișteFacultatea de Științe Economice și Universitatea din Pitești- Facultatea de Științe Economice și Drept
privind organizarea Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice ale Cercurilor Studențești, în
perioada 06-07.04.2017.
Art.12. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Protocolul nr. 1544/28.12.2015 încheiat între
Federația Sportului Școlar și Universitar și Universitatea din Pitești- Facultatea de Științe, Educație
Fizică și Informatică, privind organizarea Campionatului Național de Atletism la Pitești, în perioada
19-21.05.2017.
Art.13. Se aprobă plata către ARACIS a taxelor pentru evaluarea periodică a programelor de studii
universitare de licență cu frecvență redusă, care vor fi evaluate în anul universitar 2016/2017, astfel:
▪ Contabilitate și Informatică de Gestiune, suma= 22458 lei;
▪ Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, suma= 22458 lei;
▪ Management , suma= 22458 lei;
▪ Drept, suma= 22458 lei.
Art.14. Se aprobă deplasările domnilor prof.univ.dr.Ioan Liță și conf.univ.dr. Alin Mazăre la Iași, în
perioada 25-28.04.2017, pentru participarea la Faza Internațională a Concursului Profesional
Studențesc TIE 2017 care se desfășoară la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași. Cadrele
didactice sunt însoțite de studenți ai FECC. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport cu auto
proprii precum și cazarea pentru cadrele didactice în cuantum de 1660 lei.
Art.15. Se aprobă deplasările domnilor ș.l.dr.ing. Marian Răducu și ș.l.dr.ing. Ionel Bostan la
București, în perioada 30.03-01.04.2017, pentru participarea la Faza Națională a Concursului
Profesional Studențesc „Tudor Tănăsescu" care se desfășoară la Universitatea POLITEHNICA din
București. Cadrele didactice sunt însoțite de studenți ai FECC. Se aprobă decontarea cheltuielilor de
transport.
Art.16. Se aprobă reconstruirea serei translocată de la Ștefănești în zona corpului de clădire B- latura
din vecinătatea căminului studențesc nr. 2. Pentru activitățile de învățământ și cercetare ale cadrelor
didactice din Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate au fost repartizate
sălile B21 și B22. În vederea obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construcție se va
întocmi documentație de către un proiectant autorizat, valoarea estimată a serviciilor fiind de 3000 lei,
sumă ce se achită din venituri proprii ale universității.
Art.17. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția între Universitatea din Pitești- Centrul
pentru Reușită Universitară CRU și AUF (l`Agence Universitaire de la Francophonie) privind faptul că
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în anul 2017, CRU va beneficia de o subvenție de funcționare de 1300 de euro ce va susține doar
cheltuielile prevăzute în Planul de activități bugetare.
Art.18. Se aprobă ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Administrativ din subordinea Directorului
General Administrativ prin detașarea unei persoane de la firma Girexim Universal SRL Pitești.
Art.19. Se aprobă numirea d-rei ec. Aura Brașoveanu în funcția de Șef Serviciu Contabilitate pentru
perioada 01.04-30.09.2017.
Art.20. Se aprobă cuantumul taxelor de studii pentru studenți internaționali care urmează anul
pregătitor de limba română, valabile în anul universitar 2017-2018, astfel:
• Licență/master/drd: 1980 euro/an universitar;
• Postliceal/liceal: 1620 euro/an universitar.
Art.21. Se aprobă ca doamna prof.univ.dr. Mihaela Diaconu și dl. prof.univ.dr. Viorel Nicolae să
coordoneze încărcarea documentelor specifice pe platforma U-Multirank (un clasament mondial al
universităților și al altor instituții de învățământ superior).
Art.22. Se aprobă constituirea comisiei de echivalare a învățământului universitar de scurtă durată cu
ciclul I de studii universitare de licență, specializarea matematică, pentru 19 cadre didactice din
învățământul preuniversitar, astfel:
Președinte: conf.univ.dr. Ionuț Bulgaru;
Membri: conf.univ.dr. Florin Tecău;
lect.univ.dr. Georgiana Dumitru;
as.univ.dr. Ana Oproescu;
dr. Smaranda Găvan;
Secretari: Lavinia Morlova; Daniela Chițulescu.
Taxa de echivalare este de 200 lei/candidat.
Art.23. Se aprobă constituirea comisiei de echivalare a competențelor profesionale dobândite formal,
nonformal sau informal de către cadre didactice care ocupă funcții de educatori/institutori/învățători
în vederea ocupării funcțiilor de profesori pentru învățământul preșcolar și primar, conform
propunerii Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.
Art.24. Se amână adoptarea unei hotărâri privind posibilitatea furnizării datelor complete de
identificare a studenților de la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în vederea
aplicării unui chestionar online în cadrul studiului european EUROSTUDENT, solicitat de
UEFISCDI.
Art.25. Se amână desemnarea unei persoane care să reprezinte UPIT în programul de cooperare
EPSON 2020- Rețeaua europeană de observare și dezvoltare a coeziunii teritoriale, program gestionat
de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Art.26. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Loredana Tudor la Târgoviște în data de
05.04.2017 pentru participarea la ședința Consorțiului Regional din cadrul proiectului INFRAED, la
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Colegiul Dimitrie Ghica. Cheltuielile cu deplasarea sunt de 100 lei și se suportă din fonduri proprii
ale universității.
Art.27. Se aprobă deplasarea domnului lect.univ.dr. Laurențiu Deaconu la Târgoviște în data de
05.04.2017 pentru participarea la ședința Consorțiului Regional din cadrul proiectului INFRAED, la
Colegiul Dimitrie Ghica. Cheltuielile cu deplasarea sunt de 100 lei și se suportă din fonduri proprii
ale universității.
Art.28. Se aprobă, la solicitarea Directorului General Administrativ, casarea autoutilitarelor AG-20UNV și AG-50-UNV și înlocuirea acestora prin programul Rabla 2017.
Art.29. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Prelungire contract de asistență tehnică pentru sistemul integrat de bibliotecă TinRead, prin
act adițional, pentru perioada 01.04.2017-31.03.2018, valoare=968,66USD (4165 lei);
▪ Materiale consumabile specifice pentru Bibliotecă, valoare=348 lei;
▪ Materiale consumabile specifice pentru Editură, valoare=600 lei;
▪ Materiale și scule necesare laboratorului de Tehnologii de Fabricare (FMT), valoare=2348 lei;
▪ Materiale consumabile pentru Birou Tehnic-Investiții, valoare=756 lei;
▪ Materiale necesare desfășurării activității studenților de la programul de studii Artă sacră,
valoare=1876,95 lei;
▪ Achiziție de materiale pentru curățenie necesare la cantină, valoare=1154 lei.
Art.30. Se aprobă restituirea taxelor de școlarizare achitate de către cetățeni străini care nu au primit
viză pentru studii în România, astfel: Osama Almohamad din Siria; Sighoko Fongang Abraham Noel;
Mohhamad Rodi din Siria.
Art.31. Se amână adoptarea unei hotărâri privind finanțarea de către Universitatea din Pitești a
apariției unui dicționar englez- român; este necesar ca d-l. conf.univ.dr. Contantin Manea să ofere mai
multe informații în acest sens.
Art.32. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare domnului Chițulescu Marius, la decesul
tatălui.
Art.33. Se aprobă schimbarea butucilor de la toate ușile de intrare în cantina studențească, la
propunerea domului administrator al cantinei.
Art.34. Se aprobă ca d-na secretar Dinică Jenica să ocupe un post de secretar gestiune studenți la
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.
Art.35. Se desemnează dna. dr. Georgia Olteanu- Șef Birou Relații Publice și Registratură și dr.
Smaranda Găvan- Secretar Șef să propună spre aprobare un sistem de taxe aplicabile pentru toate
serviciile de certificare a actelor de studii.
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Art.36. Se aprobă punerea la dispoziție a actelor solicitate din partea Universității din Pitești de către
expertul contabil.
Art.37. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de
Electronică, Calculatoare și Comunicații de transformare a unui post de laborant IA, vacant în statul
de funcțiuni, în post de laborant SSD și scoaterea acestui post la concurs.
Art.38. Se aprobă scrierea și depunerea a două aplicații de proiecte pentru eficientizarea energetică a
căminelor studențești 2 și 3 precum și pentru corpul de clădire D.

La ședința de astăzi au fost invitați să participe Directorii Departamentelor din structura UPIT.

În ședință au mai fost prezentate următoarele:
▪ Informare privind propunerea Universității din Hainan, R.P.Chineză de a dezvolta relații de
colaborare cu universități din România;
▪ Informare privind modificare de Criterii, Standarde și Indicatori de performanță pentru
evaluarea externă a domeniilor de studii universitare de master;
▪ Sunt disponibile sume pentru investiții în dezvoltarea bazei materiale și dotarea laboratoarelor.

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