MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 9927/06.09.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.09.2017
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 06.09.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem. II al
anului universitar 2016-2017. Rezultatele au fost validate de Consiliile facultăților care au organizat
concursurile, astfel:
▪ poziția 19, Lector universitar, disciplinele: Biodegradarea operei de artă; Studiul tehnicilor
tradiţionale; Metode de investigaţie şi analiză instrumentată a operelor de artă, la
Departamentul de Teologie, candidat validat: Necula Elena Teodora;
▪ poziția 24, Lector universitar, disciplinele: Multimedia; Tehnici de lucru specializate
(fotojurnalism); Tehnici de lucru specializate (PAO); Producţia emisiunii de știri TV; Editare în
limbaje specializate, la Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență
Socială, candidat validat: Cîrstea Remus Petre.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează lista programelor de studii din cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi
supuse evaluării periodice (la 5 ani) efectuată de ARACIS în anul universitar 2017-2018, astfel:
Tehnologia construcțiilor de mașini; Teologie ortodoxă asistență socială; Economia comerțului,
turismului și serviciilor; Administrație publică şi Asistenţă managerială şi administrativă. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează declanşarea procedurii de evaluare externă a Programului pregătitor de limba
română pentru cetăţeni străini, în vederea obţinerii acreditării, prin depunerea dosarului de
autoevaluare. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar regulile de trecere a
studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului universitar 2016-2017, după cum
urmează:
a) La programele de studii de licență de 4 ani, trecerea studentului din anul III în IV se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei trei ani este de cel mult 30;
b) La programele de studii de licență de 3 ani, trecerea studentului din anul II în III se face dacă
numărul creditelor restante cumulate pe cei doi ani este de cel mult 25;
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c) Trecerea studentului dintr-un an de studiu în altul, mai puțin pentru cei de la lit.a) și b) se face
în condițiile acumulării a minim 35 credite din cele 60 aferente anului respectiv;
d) La programele de studii universitare de masterat, trecerea studentului în ultimul an de studii se
face în condiţiile acumulării a minimum 45 credite din cele 60 aferente anului respectiv.
Art.5. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar organizarea unei
sesiuni extraordinare, în următoarele condiţii:
a) Studenţii pot susţine maxim 3 examene;
b) Taxa per examen este de 300 lei;
c) Pot susţine examene inclusiv studenţi în ani terminali.
Art.6. Se avizează "Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi masterat
pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Având în vedere necesitatea completării datelor în chestionarul U-Multirank (clasament
internaţional al instituţiilor de învăţământ superior), se constituie comisie responsabilă cu colectarea
şi introducerea datelor, sub coordonarea doamnei prof.univ.dr. Mihaela DIACONU- Preşedintele
Senatului UPIT, astfel:
▪ Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE- prorector Calitatea Învăţământului;
▪ Prof.univ.dr.ing. Eduard Laurențiu NIȚU- Prorector Cercetare Științifică și Informatizare;
▪ Conf.univ.dr. Ionuț Adrian SĂMĂRESCU- Prorector RSAMSE;
▪ Conf.univ.dr. Emanuel SOARE- Prorector Relații Internaționale;
▪ Prof.univ.dr. Marian ENĂCHESCU- Director CSUD;
▪ Ec. Lucia STAN- Director Economic;
▪ Ec. Victor BRATU- Şef Serviciu RUS;
▪ Dr. Smaranda GĂVAN- Secretar Şef;
▪ Miruna MATEI- Referent CTICI.
Termen de finalizare pentru introducerea datelor: 22.09.2017.
Art.8. Se avizează "Act adiţional" la contractul de studii pentru studenţii programelor de studii
"Educaţie Fizică şi Sportivă" şi "Sport şi Performanţă Motrică". Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.9. Se aprobă modificarea comisiei de admitere la master - septembrie 2017, la Facultatea de
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, astfel: preşedinte - conf. dr. ing. Mihai OPROESCU.
Art.10. Se amână încheierea unui contract de comodat pe spaţiul B118 – Laborator Mimico-Gestual
către Asociaţia Naţională a Consilierilor şi Interpreţilor prin Limbajul Mimico-Gestual. Asociaţia va
depune o solicitare în nume propriu şi va oferi informaţii suplimentare privind activitatea desfăşurată
în acest spaţiu.
Art.11. Se prezintă un extras din Raportul Comisiei de analiză şi disciplină a Universităţii din Piteşti
privind S.C. UPIT Noua Generaţie SRL. Astfel,
1. la secţiunea "Abateri disciplinare" se clasează cauza;
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2. la secţiunea "Situaţia financiară" se propune obligarea în solidar a conducerii societăţii la
reconstituirea capitalului social subscris şi vărsat al societăţii de către acţionarul unic;
3. la secţiunea "Situaţia juridică" se propune schimbarea reprezentantului legal al acţionarului
unic, desemnarea unui nou Consiliu de Administraţie al societăţii şi înregistrarea acestora la
Registrul Comerţului.
Consiliul de Administraţie aprobă măsurile dispuse prin actul de analiză al Comisiei de analiză şi
disciplină a Universităţii din Piteşti şi parcurgerea etapelor necesare cu privire la dizolvarea,
lichidarea şi radierea societăţii.
Art.12. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate:
▪ Băiţă V. Lorena Denisa, de la Universitatea din Piteşti/FSED/CIG la ASE Bucureşti;
▪ Străchinescu Tatiana Felicia, de la Universitatea din Craiova la Universitatea din
Piteşti/FSED/Drept FR;
▪ Stroe Alina Ştefania, de la Universitatea Transilvania din Braşov la Universitatea din Piteşti.
Art.13. Se avizează solicitarea domnului conf. univ. dr. Popescu Doru Anastasiu de a desfăşura
activităţi didactice în regim de plata cu ora la USAMV Bucureşti şi C.N. Radu Greceanu din Slatina în
anul universitar 201/2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.14. Referitor la solicitarea domnului conf. univ. dr. Grigorie Victor de a continua activitatea
didactică în regim de plata cu ora în anul universitar 2017/2018, se amână rezoluţia până la depunerea
de către solicitant a dosarului complet necesar analizei pentru aprobarea statutului de cadru didactic
asociat.
Art.15. Se aprobă prelungirea cu un an a Contractului de comodat încheiat între Universitatea din Piteşti
şi Alianţa Franceză, respectiv perioada 01.10.2017-30.09.2018.
Art.16. Se aprobă ca Universitatea din Piteşti să asigure condiţiile în vederea executării obiectivului de
investiţii "Cămin studenţesc" în str. Târgu din Vale nr. 1(racordare la utilităţi).
Art.17. Se aprobă, la solicitarea S.C. Argecom S.A., întrunirea comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor de remediere la corpul central, prevăzute în procesele verbale din data de 11.07.2017.
Art.18. Se aprobă începerea procedurii de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică, a unui
microbuz cu 30 de locuri, cu respectarea prevederilor HG nr. 841/1995.
Art.19. Se aprobă participarea a două persoane din cadrul Direcţiei Economice, ec. Aura Braşoveanu şi
ec. Daniela Joe, la cursul de instruire privind utilizarea funcţionalităţilor din sfera raportării situaţiilor
financiare ale Sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG, organizat în perioada 29.09-02.10.2017
la Sibiu. Costul estimat al deplasării este de 4392 lei şi se asigură din venituri proprii ale universităţii.
Art.20. Se aprobă convocarea reprezentanţilor CEZ VÂNZARE la negociere privind încheierea unui act
adiţional la contractul de furnizare energie electrică, în data de 23.09.2017 orele 14,00.
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Art.21. Se amână rezoluţia în cazul solicitărilor de restituire a taxelor de studii formulate de doamna
Toma Muşat Elisabeta şi Marin Chirciu Georgeta, până la obţinerea unui punct de vedere din partea
Direcţiei Economice.

Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Achiziţie ladă frigorifică şi alte echipamente pentru dotarea bucătăriei la cantina studenţească,
valoare=2370 lei;
Materiale de curăţenie pentru cantina studenţească, valoare=1696 lei;
Achiziţie aparat de aer condiţionat şi harddisk extern pentru dotarea camerei 38
Rectorat(secretariat rector), valoare=2450 lei;
Servicii de publicitate în catalogul editat de ziarul Ancheta, valoare=1500 lei;
Achiziţie casete pentru plachete şi tuburi pentru diplome, valoare=280 lei;
Materiale consumabile de birou pentru secretariat Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică, valoare=1437,83 lei;
Achiziţie 3 calculatoare de tip desktop cu licenţă Windows 10 pentru activitatea desfăşurată la
DPPD, valoare=9330 lei, din venituri extrabugetare realizate de departament;
Achiziţie kit tastatură şi mouse pentru Centrul T.I.C.I., valoare=279 lei;
Achiziţie aparatură necesară tehnicienilor C.T.I.C.I., valoare=492 lei;
Lucrări înlocuire instalaţii de apă la filiala Rm. Vâlcea, valoare=37700 lei. Se anulează referatul
aprobat în şedinţa C.A. din 01.09.2017 în valoare de 25500 lei, conform devizului revizuit.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪ Intenţia Casei Judeţene de Pensii Argeş de a prelua actuala clădire corp D, după ce aceasta va
fi eliberată;
▪ Informare privind depunerile de proiecte în competiţiile PNIII;
▪ Întrunirea comisiei pentru inventarierea spaţiilor universităţii -vineri, 07.09.2017 ora 13,00.

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