ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 11306/27.09.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 25.09.2017
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 25.09.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează "Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de
învățământ". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează "Regulament
aprobare Senatului universitar.

privind examinarea și notarea studenților". Se transmite spre

Art.3. Se avizează "Procedură de Sistem - Controlul documentelor", la propunerea Centrului pentru
Managementul Calităţii şi Programe Universitare. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează Statele de funcții valabile începând cu anul universitar 2017-2018. Se transmit
spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează planurile de învățământ pentru programele de conversie profesională din cadrul
Universității din Pitești valabile începând cu anul universitar 2017-2018. Se transmit spre aprobare
Senatului universitar.
Art.6. Se avizează rezultatele admiterii şi formaţiile de studiu pe facultăți și programe universitare
pentru anul universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează "Metodologie privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la
Colegiul terțiar nonuniversitar". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează "Planuri operaționale pentru primul an de funcționare a Colegiului terțiar
nonuniversitar (2018-2019)". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se avizează proiect de "Regulament intern al Colegiului terțiar nonuniversitar". Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.

1

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.10. Se avizează "Proiect privind dezvoltarea pe termen mediu (3-5 ani), a Colegiului terțiar
nonuniversitar (2017- 2021)". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se avizează Statul de funcţii pentru personalul didactic din postliceal - plata cu ora 2018/2019
la Colegiul terțiar nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.12. Se avizează "Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor", la propunerea
Direcţiei Secretariat General. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare, modul de
acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art. 60, pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
În vederea plăţii lunare a salariilor în proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, la nivelul UPIT se
constituie anual un fond de acoperire a acestor cheltuieli, până la încasarea sumelor aferente
proiectului respectiv.
Art.14. Se avizează "Regulament de organizare şi funcţionare a activităţii în domeniul Sănătate şi
Securitate în Muncă". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.15. Se avizează "Procedura operaţională de securitate şi sănătate ocupaţională privind
metodologia de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă". Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.16. Se aprobă Instrucţiune proprie de Sănătate şi Securitate în Muncă pentru agent de pază.
Art.17. Se aprobă "Nota de fundamentare privind emiterea de decizii pentru conducătorii locurilor de
muncă: rectorat, corpuri de clădire A, B, C, cantina, complex sportiv şi serviciul administrativ.
Art.18. Se avizează Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 ale Școlii Doctorale
"Ingineria Autovehiculelor" din cadrul UPIT. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.19. Se avizează Statul de funcții pentru personal de cercetare și personal auxiliar, în anul
universitar 2017-2018, pentru CRC&D-AUTO. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.20. Se avizează scoaterea la concurs a două posturi vacante (conferențiar și șef lucrări) în cadrul
Departamentului de Autovehicule şi Transporturi. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.21. Se avizează Centralizator taxe de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 20172018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.22. Având în vedere solicitarea Facultăţii de Teologie, Litere, istorie şi Arte referitor la
completarea metodologiei/regulamentului de admitere cu o procedură de lucru privind modul de
distribuire/ocupare a locurilor subvenționate pentru studenții care au urmat, parțial, studii universitare
de licență și master, în regim subvenționat sau cu taxă, se hotărăşte ca doamna Secretar Şef să solicite
un punct de vedere la Ministerul Educaţiei Naţionale.
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Art.23. Se aprobă, la solicitarea Prorectorului pentru Relaţii Internaţionale, redistribuirea locurilor cu
bursă alocate pe țări și domenii de studii/specializări care au rămas neocupate în urma concursului de
admitere din sesiunea septembrie 2017.
Art.24. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, redistribuire
locuri subvenționate rămase neocupate la specializarea ETN, în sesiunea septembrie 2017, după cum
urmează: 4 locuri la Horticultură și 4 locuri la Chimie Medicală.
Art.25. Se respinge solicitarea Departamentului de Educație Fizică și Sport referitor la modificarea
planului de învățământ pentru anul II, 2017-2018, la masterul "Performanță în sport".
Art.26. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, depunerea
documentației si acordarea Universităţii din Piteşti a unui brevet de invenţie cu titlul:
"Metoda de optimizare a eficienței surselor hibride de energie bazate pe hidrogen".
Autori: Bizon Nicu, Oproescu Mihai, Iana Vasile-Gabriel.
Art.27. Se aprobă tariful de plată al activităților didactice în regim de plata cu ora, desfășurate de
cadre didactice de la universități din Franța, la programele de studii de master ale Facultăţii de
Mecanică şi Tehnologie.
Art.28. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat informează asupra hotărârii de desființare a
Școlii Doctorale de Biologie deoarece nu mai îndeplinește condițiile legale de funcționare, urmând ca
profesorii îndrumători să fie afiliaţi la Şcoala Doctorală Interdisciplinară.
Art.29. Universitatea Politehnica din București comunică acordul privind încadrarea a 3 conducători
de doctorat: prof. univ. dr. Ion Chițescu, prof. univ. dr. Radu Miculescu și lect. univ. dr. Alexandru
Mihail în Școala Doctorală Științe Aplicate, domeniul Matematică de la Universitatea Politehnica din
București. Rămâne în analiza CSUD al Universităţii din Piteşti.
Art.30. Se aprobă solicitarea d-lui conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion privind afilierea la Școala
Doctorală a Universității ”Valahia” din Târgoviște.
Art.31. Se avizează, la solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, reevaluarea
programului de studiu de licență "Electromecanică" în anul universitar 2017-2018, devansând cu 1 an
termenul normal. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.32. Se aprobă Procedura simplificată de acordare de legitimații transport CFR studenţilor.
Art.33. Având în vedere solicitarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
privind realocare de săli pentru grupele de studenți străini în locul sălilor din corpul D, se recomandă
identificarea de spaţii disponibile din corpul B, rezultate din analiza gradului de ocupare a spaţiilor de
învăţământ.
Art.34. Se respinge solicitarea doamnei Elena Aurelia Mateescu- Consilier juridic, de a fi înlocuită din
calitatea de persoană desemnată în utilizarea SEAP din Universitatea din Piteşti.
Art.35. Se aprobă retragerea avizului juridic favorabil de pe cererea formulată de dna. Puiu Daniela cu
privire la acordarea ajutorului de înmormântare conform Contractului Colectiv de Muncă.
3

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.36. Se aprobă, la propunerea Direcției Economică, organizarea inventarierii patrimoniului UPIT
pentru anul 2017, precum și componenţa comisiei de inventariere: ing. Ion Broştescu, ing. Costel
Trandafirescu, ec. Miron Mavrodin, ec. Iuliana Pîrnuţă.
Art.37. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de secretară de facultate din filiala
Câmpulung a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Art.38. Casa de Cultură a Studenților Pitești solicită acord ca domnii Baidan Paul și Trandafirescu
Costel să participe în calitate de membrii în comisii de contestație a concursurilor pe posturi de
referent de specialitate grad profesional III, referent debutant și paznic. Se acordă aviz favorabil.
Art.39. Referitor la solicitarea formulată de dna lect. univ. dr. Gheldiu Camelia privind revenirea la
numărul de ore de curs – 3 ore, la disciplina "Matematici speciale" predate la Facultatea de
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,se redirecţionează, pentru punct de vedere, la Departamentul
de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică.
Art.40. Se aprobă următoarele cereri pentru susţinerea de activități didactice în regim de PO, astfel:
▪ Lect. univ. dr. Gurlui Ileana, la Liceul Pedagogic "Mihai Scarlat"– Alexandria;
▪ Lect. univ. dr. Ionescu Claudiu Eduard, la Colegiul Național Pedagogic Carol I – Câmpulung;
▪ Conf. univ. dr. Tudor Loredana Sofia, la Colegiul Național Pedagogic Carol I – Câmpulung.
Art.41. Se aprobă deplasarea d-lui C.S. Iorga-Simăn Victor şi ş.l. dr. ing. Niculescu Rodica în Spania,
Madrid, pentru participare la 15th EAEC European Automotive Congress. Costurile deplasării se
suportă din venituri proprii ale universităţii conform "Procedurii operaţională privind decontarea
cheltuielilor de publicare şi de participare la manifestări ştiinţifice".
Art.42. Se avizează transformarea postului de Laborant SS de la Departamentul de Electronică,
Calculatoare şi Inginerie Electrică în Laborant debutant S şi scoaterea acestui post la concurs. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.43. Se avizează înfiinţarea unui post de laborant la Departamentul de Asistenţă Medicală şi
Kinetoterapie şi scoaterea acestui post la concurs. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.44. Se aprobă încetarea detaşării domnului Stănescu Valentin Mihail, muncitor calificat în corpul
B- cămine studenţeşti, începând cu data de 01.09.2017.
Art.45. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare domnului ing.Sandu Marian Ioan, conform
Contractului Colectiv de Muncă.
Art.46. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele solicitări formulate
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, astfel: prof. univ.
dr. Mircea Bârsilă şi d-na conf. univ. dr. Tanţa Diaconescu.
Art.47. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele solicitări privind
prelungirea Contractului Individual de Muncă, pentru anul universitar 2017-2018:
▪

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie – solicitare prelungire contract de muncă a dlui. Vasile
Gheorghe;
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▪
▪
▪
▪
▪

Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică – solicitare prelungire contract de muncă a
dlui. Dorobăț Magdalin-Leonard;
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică – solicitare prelungire contract de muncă a
dlui. Toma Alexandru Dan;
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie - solicitare prelungire contract
de muncă pentru dna. Oproescu Ana la DPPD;
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie - solicitare prelungire contract
de muncă pentru dna. Lemnaru Cristina;
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie - solicitare prelungire contract
de muncă pentru dna. Grigore Gabriela.

Art.48. Se aprobă restituirea taxelor de şcolarizare următorilor cetăţeni străini care nu au primit viza
de intrare în ţară pentru studii: Matingou Juris Dorian Euvrane – 1620 euro; Al Hadidi Yousif Khaled
Hachim -1980 euro.
Art.49. Se aprobă redistribuirea studenţilor Andrei Cristina şi Corbescu Robert Petrișor, înmatriculaţi
în anul de studii I, de la specializarea "Asistenţă Managerială şi Administrativă" la "Administraţie
Publică", cu locuri subvenţionate.
Art.50. Se aprobă mobilitatea studentului Drăgoi Sebastian Gabriel de la UPIT- Facultatea de
Mecanică şi Tehnologie la Universitatea Politehnică Bucureşti, cu loc subvenționat.
Art.51. Se aprobă solicitarea studentului Neguț Ioan Antoniu privind amânarea plăţii pentru tranșa I
din taxa de școlarizare cu 30 de zile.
Art.52. Solicitarea privind reevaluarea examenului susţinut de studenta Soare Ionela Larisa, de la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, la disciplina Managementul proiectelor, se direcţionează
către conducerea facultăţii pentru punct de vedere.
Art.53. Nu se aprobă sesiune specială de licență, la începutul lunii octombrie 2017, solicitată de
absolventa Druncea Daniela – Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică (studenta participă
la competiții internaționale de canotaj).
Art.54. Se aprobă încheiere contract de consultanță cu firmă specializată pentru servicii de întocmire
caiete de sarcini, antemăsurători și devize confidențiale, servicii de supraveghere execuție lucrări,
pentru lucrări ce se vor desfășura în anul 2017, cu posibilitatea prelungirii contractelor și în 2018.
Art.55. Se anulează prevederile Art.7. din Hotărârile Consiliului de Administraţie din data de
13.09.2017 privind 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. Rămâne în analiză desemnarea unei secretare la Centrul IFR.
Art.56. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, organizarea
unui concurs de construcție și programare roboți "RoboSmart", fără taxă de participare, la UPIT, pentru
elevii liceelor din Argeș.
Art.57. Se aprobă solicitarea formulată de dna. prof. univ. dr. Abrudeanu Marioara privind asigurarea
transportului pentru doctoranzii participanți în programul Școlii doctorale francofone.
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Art.58. Se aprobă prelungirea contractului de comodat încheiat între Universitatea din Piteşti şi
Asociația Amicii Scientiae, cu 1 an. Se va încheia act adiţional la contract.
Art.59. Se amână avizul la solicitarea Farmaceutica Argeşfarm de închiriere a sălii de sport a UPIT.
Art.60. Se aprobă reînnoire certificat digital achiziționat în anul 2016 în vederea înregistrării UPIT în
sistemul MYSMISS.
Art.61. Se aprobă decontarea în avans a sumei de 100 lei dlui. Emil Crăciun, pentru efectuarea
inspecției tehnice anuale la autocamionul Roman 12133, AG 76 UNV.
Art.62. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Serviciul Administrativ: achiziţionare lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; valoare=
15017,28 lei;
Cantina UPIT: achiziţionare alimente; valoare= 29050 lei;
Cantina UPIT: achiziţionare alimente, sucuri, apă plată și minerală, valoare= 9580 lei;
Cantina UPIT: achiziţionare alimente, valoare= 12922 lei;
Serviciul Administrativ: achiziţionare tuburi, startere, valoare= 2575 lei;
Serviciul Administrativ: Reparaţii şi întreţinere Corp C = 1558 lei;
Achiziţie materiale consumabile din contract cercetare, Dir. Contract: conf. univ. dr. C-tin
Barbulescu = 1248 lei;
Achiziţie materiale şi unelte din contract cercetare, Dir. Contract: conf. univ. dr. C-tin
Barbulescu = 2994.53 lei
Achiziţionare servicii de curăţenie la filiala UPIT din Slatina, inclusiv anul 2018 = 16065 lei;
Cheltuieli prilejuite de deschiderea anului academic 2017/2018= 5000 lei.

Art.63. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar, solicitări formulate de cadre
didactice titulare ale Universităţii din Piteşti de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora
la alte universităţi: conf. univ. dr. Manuela Ciucurel, conf. univ. dr. Victor Badea, prof.univ.dr.
Geanina Cucu- Ciuhan la Universitatea Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Bucureşti.
Art.64. Se aprobă demararea procedurilor privind detaşarea unei persoane pentru ocuparea postului
vacant de Şef serviciu administrativ.
Art.65. Se aprobă încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare încheiat cu Colegiul
Naţional Al. Dimitrie Ghica din Alexandria, pentru utilizarea spaţiilor de învăţământ în care îşi
desfăşoară activitatea filiala UPIT- Alexandria.
În şedinţă au mai fost discutate următoarele:
▪ Informare privind finalizarea chestionarului U-Multirank;
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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