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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 25.05.2016

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 25.05.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează componenţa comisiilor de examen pentru finalizarea studiilor de conversie profesională
la Departamentul Limbă și Literatură, sesiunea iunie 2016, astfel:

 Domeniul de licenţă: Limbă şi Literatură
Programul de studii: Limba şi literatura română
Forma: zi
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru
Membri: 1. Prof. univ. dr. Gheorghe Bănică

2. Prof. univ. dr. Mircea Bârsilă
3. Lect.univ.dr. Lavinia Geambei

Secretar: Lect.univ.dr. Adina Dumitru
 Domeniul de licenţă: Limbă şi Literatură

Programul de studii: Limba şi literatura franceză
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Mihaela Mitu
Membri: 1. Conf. univ. dr. Corina Georgescu

2. Conf. univ. dr. Crina Zărnescu
3. Conf. univ. dr. Diana Lefter

Secretar: Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Membru supleant: Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu

 Domeniul de licenţă: Limbă şi Literatură
Programul de studii: Limba şi literatura engleză
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu
Membri: 1. Conf. univ. dr.Valentina Stîngă

2. Lect. univ. dr. Cristina Miron
3. Lect. univ. dr. Cristina Arsene Onu

Secretar: Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
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Art.2. Se avizează componenţa comisiei de examen pentru finalizarea studiilor de master sesiunea
iunie 2016, astfel:

 Domeniul de masterat: Filologie
Programul de studii: Traductologie – limba franceză
Forma: zi
Preşedinte: Conf. univ. dr. Mihaela Mitu
Membri: 1. Conf. univ. dr. Corina Georgescu

2. Conf. univ. dr. Crina Zărnescu
3. Conf. univ. dr. Diana Lefter

Secretar: Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu
Membru supleant: Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu

Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.3. Se avizează Raportul de activitate al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat prezentat de
domnul Director CSUD- prof.univ.dr. Marian ENĂCHESCU. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.

Art.4. Având în vedere referatul nr. 6299/23.05.2016 înaintat de Sindicatul Liber al Universității din
Pitești prin Președinte SLUP- lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu, se constituie comisie care să analizeze
aspectele sesizate și să prezinte un raport  Consiliului de Administrație, astfel:

 Lect.univ.dr. Daniela IANCU- președinte;
 Conf.univ.dr. Andreea DRĂGHICI- membru;
 Conf.univ.dr. Emanuel SOARE- membru.

Componența comisiei va fi transmisă Senatului universitar spre aprobare.

Art.5. Se aprobă plata taxei în valoare de 22 458 lei pentru dosarul de evaluare periodică a programului
de studii de licență Limba și literatura română- Limba și literatura engleză filiala Rm. Vâlcea de către
comisia ARACIS.

Art.6. Se avizează constituirea Laboratorului pentru Studii Avansate în Chimie- laborator de cercetare cu
sediul în Facultatea de Ştiinţe, corp S, sala S 021. Se transmite Senatului universitar documentaţia
necesară, spre aprobare, în conformitate cu Procedura operaţională: Înfiinţarea şi certificarea internă a
centrelor de cercetare din Institutul de cercetare.

Art.7. Se aprobă deplasarea unui grup de 5 cadre didactice de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, la
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, pentru participarea la The 6th International
Conference on Advanced Concepts of Mechanical Engineering, în perioada 08-11.06.2016. Costurile
deplasării sunt următoarele:

 Taxa de participare cu primirea materialelor conferinţei se achită pentru 2 cadre didactice:
conf.univ.dr. Elena Neagu şi ş.l.dr.ing. Rodica Niculescu -700 lei;

 Taxa de participare fără primirea materialelor conferinţei se achită pentru 3 cadre didactice:
Prof.univ.dr. Alexandru Boroiu, conf.univ.dr. Adrian Clenci şi ş.l.dr.ing. Vasile Rizea- 225 lei;

 Transport dus-întors cu 2 autovehicule personale- 800 lei;
 Cazare 3 nopţi, total- 900 lei.

Se aprobă finanțarea deplasării cu suma de 300 euro, pentru fiecare cadru didactic, conform art.91 din
Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor
participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din
UPIT.
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Art.8. Se aprobă deplasarea doamnei ş.l.dr.ing. Nadia Belu de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la
Iaşi pentru participare la manifestarea ştiinţifică "ModTech 2016" în perioada 16-18.06.2016. Se aprobă
finanțarea deplasării cu suma de 300 euro conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu
respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării
de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din UPIT.

Art.9. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Alin Daniel Rizea de la Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău pentru a participa la conferinţa Consorţiului
de Inginerie Economică din România (CIER), în perioada 02-03.06.2016. Se aprobă finanțarea deplasării
cu suma de 300 euro conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu respectarea Procedurii
privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor
didactice și de cercetare din UPIT.

Art.10. Se aprobă deplasarea doamnelor conf.univ.dr. Mihaela Mitu şi conf.univ.dr. Crina Zărnescu de la
Facultatea de Litere la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fără finanţare din partea universităţii.

Art.11. Se aprobă deplasarea la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, pentru participarea la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, în perioada 26-27.05.2016, a următoarelor cadre didactice
de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare: prof.univ.dr. Nicu Bizon; ş.l.dr.ing. Florin
Bîrleanu, ş.l.dr.ing. Luminiţa Constantinescu; ş.l.dr.ing. Mihai Oproescu, fără finanţare din partea
universităţii.

Art.12. Se aprobă deplasarea doamnei prof.univ.dr. Mihaela Diaconu, în calitate de Preşedinte al
Senatului Universităţii din Piteşti, la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, în perioada 02-
03.06.2016, pentru a participa la aniversarea a 55 de ani de la înfiinţare. Costurile deplasării sunt
suportate din venituri proprii ale universităţii.

Art.13. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Magdalena Stan, în calitate de Director al Centrului
de Consiliere şi Orientare în Carieră, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în data de
27.05.2016, pentru a participa la un seminar ştiinţific.Costurile deplasării sunt suportate din venituri
proprii ale universităţii.

Art.14. Nu se aprobă eliberarea diplomei de master domnului Iulian Şonel.

Art.15. Nu se aprobă  eliberarea diplomei de master doamnei Magdalena Iuliana Ileana (Borcila).

Art.16. Se aprobă alocarea microbuzului universităţii pentru transportul sportivilor de la Asociaţia
sportivă "Sport şi Performanţă" care participă la Campionatul Naţional de Minibaschet, ediţia 2016, la
Mangalia. Perioada pentru care se alocă microbuzul este 26-30.06.2016 iar costurile deplasării vor fi
suportate de participanţi.

Art.17. Se amână plata taxei de membru al Asociaţiei ANELIS PLUS pentru anul 2016 până la
renegocierea contractului între UPIT şi ANELIS PLUS.

Art.18. Se aprobă achiziţionarea de echipamente (testere câmp electromagnetic) pentru dotarea
laboratorului de Inginerie electrică şi Calculatoare la filiala din Rm. Vâlcea, în vederea autorizării
funcţionării provizorii de către ARACIS. Valoare achiziţie=2500 lei, din venituri proprii ale universităţii.

Art.19. Se aprobă angajarea prin detaşare, începând cu data de 04.06.2016, a unei persoane în funcţia de
îngrijitoare în corpul D al universităţii, în cadrul Serviciului administrativ.
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Art.20. Având în vedere adresa nr. 6414/25.05.2016 privind identificarea unor deficienţe în domeniul
apărării împotriva incendiilor constatate la controlul de prevenire al situaţiilor de urgenţă şi anume:
centrala termică corp A, corp B, cantina şi căminul studenţesc nr.4 respectiv sisteme de alarmare în caz de
incendii în corp S, corp T, corp I şi Biblioteca Centrală, se dispune Directorului General Administrativ să
ia măsuri urgente de remediere şi punere în parametri normali, conform legislaţiei în vigoare.

Art.21. Nu se aprobă participarea echipei de fotbal feminin a Universităţii din Piteşti la Campionatul
Naţional Universitar de Fotbal Feminin de la Craiova, 27-28.05.2016.

Art.22. Se avizează favorabil înființarea unui centru pentru dezvoltare de servicii în sport și sănătate în
structura unuia dintre departamentele Facultății de Educație Fizică și Sport și cu implicarea
Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie al Facultatății de Științe. Cele două departamente
vor analiza în comun toate aspectele legate de înființarea acestui centru și vor prezenta propuneri
Consiliului de Administrație.

Art.23. Se aprobă ca Departamentul de Limbi Străine Aplicate să numească un Director pentru Centrul de
Limbi Străine LOGOS, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, art.133.

Art.24. Se dispune ca dl. CS dr. Cătălin Ducu- director de proiect Centrul Regional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate Industriei de Automobile să
întocmească un raport referitor la contractul de finanţare necesar pentru clarificarea situaţiei în evidenţa
contabilă.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEŞAN

25.05.2016


