MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 12782/18.10.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 18.10.2017
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 18.10.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurilor pentru renovarea Casei Universitarilor, având în vedere că s-a
obţinut autorizaţia necesară pentru lucrări de renovare la acest obiectiv.
Art.2. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie,
organizarea programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul II,
pentru absolvenții de învățământ superior din Italia. Plata activităţilor didactice se va face din venituri
extrabugetare constituite din taxele achitate de cursanţi.
Art.3. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Universitatea din Piteşti şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Argeş privind organizarea şi sustenabilitatea proiectului „O şansă în plus”.
Art.4. Se aprobă redistribuirea activităţilor didactice în regim de plata cu ora în Statul de funcții la
Departamentul de Teologie, datorită faptului că dna. Necula Elena Teodora a intrat în concediul
medical postnatal.
Art.5. Având în vedere adresa privind lista de remedieri din Anexa 2 la Procesul Verbal de recepție la
terminarea lucrărilor la obiectivul Corp B prezentată de S.C. ARGECOM SA, se hotărăşte că doar
comisia de recepţie are drept de scoatere din lista de remedieri a poziţiilor în cauză.
Art.6. Se aprobă, la propunerea Directorului General Administrativ, planul de măsuri ce urmează a fi
aplicat la căminele studenţeşti în urma controlului efectuat de DSP Argeş, ţinând cont de
recomandările acesteia.
Art.7. Având în vedere solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept de anulare a poziției 140
din Ordinul de exmatriculare nr. 156/25.09.2017 (student Fulfuc Ionuț Alexandru, anul II, CIG), se
aprobă reînmatricularea acestuia cu achitarea taxei aferente.
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Art.8. Se aprobă cazarea domnişoarei Zhu Lingdan, profesor de limba chineză la Universitatea din
Piteşti, în căminele studenţeşti, fără perceperea de taxe de cazare, în anul universitar curent.
Art.9. Se aprobă redistribuirea postului de cercetător ştiinţific ocupat de domnul CS Victor Iorga
Simăn de la Departamentul de Autovehicule și Transporturi la CRC&D-Auto.
Art.10. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Roşu Daniel privind acordarea de ore în regim
de PO pentru obţinerea brevetelor de invenţie. Deoarece brevetul este obţinut în anul 2017, orele se
vor acorda anul viitor conform "Procedurii operaţionale privind stimularea activităţii de cercetare
ştiinţifică şi creaţie universitară de excelenţă din Universitatea din Piteşti".
Art.11. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Cercetător științific III la
CRC&D – Auto.
Art.12. Se direcţionează sesizarea dlui. Zgorcea Ion, care invocă presupuse fapte de încălcare a
regulilor de conduită profesională la UPIT, către Comisia de analiză şi disciplină.
Art.13. Se aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Petruţa Gabriela de deplasare la Iaşi, pentru
participare la Congres Internaţional. Cheltuielile prilejuite de deplasare pot fi decontate din fonduri
proprii ale universităţii dacă sunt în conformitate cu "Procedura operaţională privind decontarea
cheltuielilor de publicare şi de participare la manifestări ştiinţifice".
Art.14. Se aprobă deplasarea doamnei prof. univ. dr. Mihaela Diaconu - Preşedintele Senatului, la
Iaşi în vederea participării la Conferinţa "Acces la Literatura ştiinţifică", la Biblioteca Centrală
Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Costurile deplasării se suportă din fonduri proprii ale
universităţii.
Art.15. Se aprobă mutarea doamnei secretar Jeni Dinică de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Ştiinţe Sociale şi Psihologie la Centrul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.
Art.16. Se aprobă redistribuirea locului subvenționat al studentei Lungu Aniela Ioana (retrasă de la
studii), către următoarea clasată, Dincă F. Nicoleta Irina, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie.
Art.17. Se aprobă ca activităţile proiectului TRY să se desfăşoare în Biblioteca Universităţii din
Piteşti, corp I, în perioada 10 noiembrie – 31 ianuarie.
Art.18. Având în vedere solicitarea doamnei Clonț Gabriela privind reînmatriculare în anul II la
masterul "Matematică Didactică", cu subvenție de la bugetul de stat, pentru anul universitar 20172018, se hotărăşte că este posibilă doar reînmatricularea pe loc cu taxă, cu achitarea soldului existent,
până la maxim data de 20.10.2017.
Art.19. Se aprobă solicitarea studentei Marin Karina Andreea privind restituirea primei tranșe din
taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018, în urma retragerii dosarului personal.
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Art.20. Se respinge solicitarea studentului Pandelică Mihail Gavril privind păstrarea locului
subvenționat, prin trecerea în anul II conform echivalărilor. Studentul va ocupa loc cu taxă.
Art.21. Se aprobă solicitarea domnului Coman Daniel – absolvent UPIT, privind cazarea în căminul
studenţesc până la finalizarea lucrării de licenţă şi susţinerea acesteia.
Art.22. Se aprobă creșterea taxei anuale de membru ANELIS cu aproximativ 15000 lei, în scopul
constituirii unui fond suplimentar, care se restituie după 5 ani, la finalul contractului actual. Se
întocmeşte act adițional și se mandatează doamna inf. Mihaela Deaconu să participe la Conferința cu
tema:“Acces la literatura științifică: Romanian International Conference for Research and Education”,
editia a V-a, ce va avea loc în perioada 25-27 octombrie 2017 la Iași.
Art.23. Se aprobă achiziţionarea unui rugozimetru pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare la
şcolile doctorale de "Inginerie industrială" şi "Ingineria Autovehiculelor". Valoare achiziţie=11000
lei, din fondurile de cercetare alocate granturilor doctorale ale studenţilor subvenţionaţi.
Art.24. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ achiziţia de publicaţii solicitate de Biblioteca Universităţii din Piteşti, în valoare de 800 lei;
▪ achiziţia de echipamente de birotică necesare pentru Şcoala doctorală Interdisciplinară,
valoare=8500 lei;
▪ achiziţie HDD extern pentru Centrul suport T.I.C.I. în valoare de 379 lei;
▪ achiziţie sistem de calcul tip laptop, firewall CISCO, la solicitarea CTICI, valoare=16450 lei;
▪ achiziţie aparate şi scule necesare în depanarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul,
valoare=1380 lei;
▪ achiziţie birotică, papetărie, tonere necesare pentru Biroul Acte Studii, valoare=1663 lei;
▪ achiziţie scaun pentru laborator (FSEFI), valoare= 825 lei;
▪ achiziţie materiale reparații, toner, solicitate de FSESSP, valoare=727 lei;
▪ cursuri tipărite, papetărie, birotică necesare IFR, valoare=9406,03 lei;
▪ achiziţie toner nou şi refill toner necesare la birou Prorector RSAMSE, valoare= 115 lei;
▪ achiziţie calorifer de aluminiu pentru înlocuire în corpul S, valoare=475 lei;
▪ Serv. Administrativ – achiziţie piese de legătură pentru canalizare grupuri sanitare, valoare=
3000 lei;
▪ FSEFI – referat de necesitate pentru achiziţie echipamente de laborator, valoare=237608 lei,
cu condiţia aprobării deblocării sumei din sold. Se acordă aprobare de principiu pentru toate
proiectele depuse la secretariatul rectorului în scopul dotării laboratoarelor;
▪ Biroul Tehnic Investiții – renovare zid de sprijin și montat jgheaburi acoperiș la Corp A,
valoare= 29940 lei;
▪ Serviciul Administrativ –suplimentare corpuri radiante în sălile de curs din Corp B și
repoziționare traseu termic, valoare= 57000 lei din fondul special pentru reparaţii;
▪ Achiziţie echipamente pentru laborator la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi
Calculatoare, valoare=610 lei din taxe încasate pentru refacere lucrări de laborator;
▪ Cheltuieli pentru realizarea şi publicarea Buletinului Ştiinţific Autovehicule Rutiere,
valoare=630 lei.
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Art.25. Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică
şi Informatică şi Spitalul din Călineşti.
Art.26. Se aprobă modificare sinteză stat de funcţii la Departamentul de Autovehicule şi
Transporturi.

În şedinţă au mai fost discutate următoarele:
▪ Solicitarea formulată de dl. prof. dr. ing. Viorel Nicolae - Prorector pentru Calitatea
Învăţământului, de a fi desemnaţi nominal cei 30 de studenţi care vor participa din partea
facultăţilor la întâlnirea cu comisia ARACIS în perioada vizitei pentru evaluare instituţională;
▪ Serv. RUS – adresă informativă privind timpul de lucru, normarea, concediile de odihnă
pentru personalul UPIT;
▪ Serv. RUS – notă privind programarea zilelor de CO în anul 2018.

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