MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 10253/13.09.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.09.2017
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 13.09.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se constituie comisie care va analiza dosarele depuse de departamente din structura
Universităţii din Piteşti în scopul menţinerii calităţii de titular pentru cadre didactice care urmează să
se pensioneze în cursul anului universitar 2017/2018, în următoarea componenţă:
▪ Prof.dr.ing. Eduard Laurenţiu NIŢU- preşedinte;
▪ Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU- membru;
▪ Lect.univ.dr. Ramona DUMINICĂ- membru.
▪ Conf.dr.ing. Alin Gheorghiţă MAZĂRE- invitat din partea ASUP;
▪ Lect.univ.dr. Mircea BĂRBUCEANU- invitat din partea SLUP.
Comisia va asigura evaluarea tehnică a dosarelor depuse în conformitate cu prevederile Metodologiei
cu privire la menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare a cadrelor didactice sau
de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a
performanțelor academice şi va face propuneri către Consiliul de Administraţie. Decizia va fi
adoptată de către Senatul universitar.
Art.2. În situaţia în care sunt programe de studii de licenţă şi/sau masterat la care nu se organizează
şcolarizare în anul universitar 2017/2018, studenţii înmatriculaţi pe locuri subvenţionate la aceste
programe pot opta pentru înmatriculare prin redistribuire, cu locul subvenţionat obţinut la admitere, la
alt program de studii din cadrul facultăţii sau a altei facultăţi, în limita numărului maxim de locuri
scoase la concurs. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează Procedura operaţională privind înregistrarea şi monitorizarea contractelor de
cercetare ştiinţifică derulate în cadrul UPIT. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Raportul referitor la verificarea
indicatorilor ARACIS cu privire la conţinutul procesului de învăţământ în anul universitar 2017/2018,
raport întocmit de Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare.
Art.5. Se avizează, la propunerea Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, cuantumul
taxelor privind eliberarea adeverinţelor de autenticitate pentru absolvenţi din statele membre ale
Uniunii Europene. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
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Art.6. Se amână rezoluţia în cazul solicitării formulate de conducerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică de a se repartiza o secretară pentru corpul B, care să asigure activităţi de
secretariat pentru studenţi şi cadre didactice care desfăşoară activitatea în locaţia respectivă.
Art.7. Se aprobă redistribuirea doamnei Mihaela Marcu din postul de secretar IM la Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie la Centrul I.F.R. al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Drept, începând cu data de 01.10.2017. Pe lângă atribuţiile/activităţile specifice secretariatului Centrul
I.F.R, doamna Mihaela Marcu va prelua şi atribuţiile/activităţile specifice secretariatului Colegiului
Terţiar Nonuniversitar al UPIT.
Art.8. Se avizează solicitarea formulată de conducerea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi
Calculatoare privind alocarea a 10 puncte de credit în planurile de învăţământ ale programelor de
studii de licenţă şi masterat pentru promovarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se respinge modificarea planului de învăţământ, pentru anul II, la programul de studii de master
"Performanţă în sport", anul universitar 2017/2018.
Art.10. Având în vedere propunerea formulată de conducerea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi
Arte în scopul optimizării calităţii procesului de predare - învăţare a limbilor străine, Consiliul de
Administraţie aprobă acest demers pentru anul universitar 2018/2019, cu condiţia ca la admitere
studenţii să opteze pentru ambele limbi străine.
Art.11. Se avizează comisiile de evaluare pentru susţinerea lucrării finale de către absolvenţii
programelor de formare continuă "Calitate în Învăţământ prin Management Educaţional şi Leadership"
(CMEL) şi de către absolvenţii programului de formare continuă "Management sistemic preuniversitar
performant" (MSPP), programe derulate în cadrul Centrului de Formare Muntenia. Se transmit spre
aprobare Senatului universitar.
Art.12. Se avizează, la propunerea CSUD, planurile de învăţământ ale Şcolilor Doctorale din cadrul
Universităţii din Piteşti. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se avizează Contractul anual de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.14. Se avizează Actul adiţional la Contractul de studii la propunerea Facultăţii de Teologie, Litere,
Istorie şi Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.15. Se aprobă, la propunerea conducerii Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,
redistribuirea unui loc alocat studenţilor din Ucraina, loc cu bursă la studii de licenţă, de la programul
de studii Reţele şi software de telecomunicaţii, către candidaţi români de pretutindeni, alţii decât cei
din Ucraina.
Art.16. Se avizează înfiinţarea şi "Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Colegiului terțiar
nonuniversitar". Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
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Art.17. Desfăşurarea activităţilor specifice Colegiului Terţiar Nonuniversitar se va realiza în spaţiile
de învăţământ ale universităţii. Utilizarea sălilor se face pe baza orarului, ţinând seama de faptul că
activităţile în cadrul colegiului se desfăşoară numai după- amiaza.
Art.18. Se aprobă punerea în executare a sentinţelor şi deciziilor civile: 1538/22.06.2015,
181/27.01.2015, 1895/16.11.2015 şi 2366/08.11.2016 numai la momentul când MEN alocă fonduri
pentru plata acestora.
Art.19. Se amână virarea sumei solicitată prin nota de constatare nr. 5076/02.08.2017 de către
Universitatea Politehnică din Timişoara, în proiectul PRACTICOR.
Art.20. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă în structura UPIT.
Art.21. Se aprobă tematica propusă de Serviciul pentru Sănătate şi Securitate în Muncă privind
instructajul introductiv general pentru angajaţi.
Art.22. Se aprobă un număr de 11 instrucţiuni proprii propuse de Serviciul pentru Sănătate şi
Securitate în Muncă.
Art.23. Se amână rezoluţia în cazul solicitării privind prelungirea Contractului Individual de Muncă al
doamnei as. univ. drd. Cristina Lemnaru până la completarea cu documente suplimentare pentru
justificarea solicitării.
Art.24. Se avizează cererea domnului Ciucurel Constantin, prof. univ. dr. în cadrul Departamentului
de Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire
la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, în anul universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.25. Se avizează cererea d-rei Iconaru Ioana, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Asistență
Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire la
desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte,
în anul universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.26. Se avizează cererea doamnei Tudor Mariana Ionela, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului
de Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică, cu privire
la desfăşurarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, în anul universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.27. Se amână rezoluţia în cazul solicitării privind prelungirea Contractului Individual de Muncă al
domnului as. univ. drd. Toma Alexandru Dan la Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe
Inginereşti Aplicate.
Art.28. Nu se avizează prelungirea activităţilor didactice în calitate de titulari ai Universităţii din
Piteşti, în anul universitar 2017/2018, pentru următoarele cadre didactice care au formulat solicitări în
acest sens: prof. univ. dr. Paul Baidan, prof. univ. dr. Sanda-Marina Bădulescu şi conf. univ. dr. Crina
Zărnescu.
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Solicitările formulate de prof. univ. dr. Mircea Bârsilă şi d-na conf. univ. dr. Tanţa Diaconescu privind
prelungirea activităţilor didactice în calitate de titulari ai Universităţii din Piteşti, în anul universitar
2017/2018, se transmit spre analiză comisiei constituite în acest scop.
Art.29. Se aprobă prelungirea detaşării doamnei Modan Ecaterina la Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Drept, Laboratorul de Criminalistică, cu 6 luni.
Art.30. Se aprobă detaşarea unei persoane pe postul de Administrator patrimoniu IIS din cadrul
Biroului Financiar, post vacant în urma pensionării titularei postului-dna Lucica Georgescu.
Art.31. Nu se aprobă mobilitatea studentei Rădulescu Ana Maria de la Universitatea Titu Maiorescu la
Universitatea din Piteşti.
Art.32. Se aprobă mobilitatea studentului Antofie Ştefan Alexandru de la Universitatea din Craiova la
Universitatea din Piteşti.
Art.33. Nu se aprobă restituirea taxelor de şcolarizare achitate de către dna Toma Muşat Elisabeta şi
dna Marin Chirciu Georgeta pentru programul de studii de masterat Matematica Didactică.
Art.34. Se respinge solicitarea domnului Mihai Daniel privind reînmatricularea în anul I de studii.
Art.35. Se aprobă solicitarea studentului Younis Basher AM de la Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare (cetăţean palestinian) de a susţine şase examene în sesiunea extraordinară.
Art.36. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare doamnei Gardin Mariana.
Art.37. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare doamnei Puiu Daniela.
Art.38. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transmitere prin poştă a revistei "Studii şi cercetări
filologice. Seria limbi romanice". Cheltuiala se suportă din venituri încasate ca taxe de publicare.
Art.39. Se aprobă deplasarea d-nei lect. univ. dr. Silvia Adriana Apostol de la Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie şi Arte la Napoli, Italia în perioada 10-19.10.2017 pentru participare la manifestare
ştiinţifică. Costurile deplasării sunt suportate din fonduri personale.
Art.40. Se aprobă deplasarea d-nei conf. univ. dr. habil. Diana Adriana Lefter de la Facultatea de
Teologie, Litere, Istorie şi Arte la Napoli, Italia în perioada 07-14.10.2017 pentru participare la
manifestare ştiinţifică. Costurile deplasării sunt suportate din fonduri încasate din publicarea revistei
"Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice", în limita disponibilului.
Art.41. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe spaţiul B118 – Laborator Mimico-Gestual,
către Asociaţia Naţională a Consilierilor şi Interpreţilor prin Limbajul Mimico-Gestual în vederea
desfăşurării cursurilor de autorizare interpreţi sub egida acestei asociaţii.
Art.42. Se amână alocarea de săli pentru activităţi didactice cu studenţi străini până la finalizarea
procesului de repartizare a spaţiilor de învăţământ disponibile.
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Art.43. Se aprobă semnarea unui act adiţional la contractul de furnizare energie electrică încheiat
între Universitatea din Piteşti şi CEZ Vânzare.
Art.44. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Achiziţie legitimaţii de transport pentru studenţi, valoare=2165,80 lei;
▪ Achiziţie motounealtă trimer necesară pentru întreţinerea bazei sportive, valoare=715 lei;
▪ Materiale pentru reparaţii instalaţii sanitare, valoare=190 lei;
▪ Materiale pentru reparaţii bănci, valoare=1121 lei;
▪ Achiziţie materiale consumabile de birou la FSESSP, valoare=1200 lei;
▪ Servicii deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie la cămine, valoare=7126,08 lei;
▪ Achiziţie materiale pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere la cămine, valoare=7546,50 lei;
▪ Materiale utilizate în activitatea de cazare a studenţilor, valoare=474,80 lei;
▪ Achiziţie materiale consumabile de birou la secretariat prorector C.I., valoare=251,30 lei.
Art.45. Se avizează revizie la Regulamentul de întocmire a statelor de funcţiuni 2017/2018 precum şi
formularul "Răspuns la comandă Stat de funcţii". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.46. Se avizează ca, pentru personalul didactic titular şi asociat, numărul maxim de ore efectuate în
cadrul tuturor activităţilor didactice şi de cercetare în afara normei de bază să nu depăşească timpul
maxim de lucru de 40 de ore în 2 săptămâni, rezultând un plafon anual de 560 de ore. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.47. Se aprobă parcurgerea etapelor necesare în vederea radierii S.C. UPIT Noua Generaţie SRL
din Registrul Comerţului.
În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪ Analiza Admiterii 2017;
▪ Deschiderea anului universitar 2017/2018 va avea loc luni, 02.10.2017 ora 11,00 în corpul
central;
▪ Informare privind funcţionarea platformei elearning; termen pentru încărcarea cursurilor pentru
studenţii din anul I: 15.10.2017; termen pentru finalizarea paginii web conform structurii
solicitate pe facultăţi, departamente şi programe de studii: 01.11.2017; termen pentru
actualizarea paginii principale a UPIT: 01.11.2017;
▪ Informare făcută de Serviciul RUS privind aplicarea anumitor reglementări din Codul Muncii
angajaţilor universităţii;
▪ Informare privind respingerea cererii de mobilitate internă formulată de doamna conf. univ. dr.
Carmen Nicolescu, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie la
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.

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