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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.12.2017
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 13.12.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar revizia Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Direcţiei Secretariat General, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării
activităţilor desfăşurate prin gestiunea unitară a întregului personal din secretariate.
Art.2. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar următoarea procedură
de alocare a subvenţiei:
"Studenţii care au beneficiat parțial de subvenție în cadrul unui program de studii de
licență/masterat/doctorat beneficiază de diferența de subvenție dacă urmează un alt program
universitar de licență/masterat/doctorat, cu prezentarea documentelor justificative la dosarul
personal".
Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar componența comisiilor de
concurs pentru posturile didactice și de cercetare vacante în semestrul I.
Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar reorganizarea Centrului pentru
Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare în limita posturilor existente și scoaterea la
concurs a unor posturi vacante astfel încât să fie asigurate cele şase posturi de tehnicieni care vor
opera în baza de date şi Registrul Matricol Unic.
Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar reorganizarea internă a
structurii aflate în subordinea prorectorului pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socioeconomic, astfel:
▪ Biroul Relaţii Publice Registratură se reorganizează prin redistribuirea unui post de referent II
S și a unui post de tehnician debutant, posturi aflate în organigrama Centrului pentru
Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare (C.T.I.C.I.) și redistribuirea
personalului care ocupă aceste posturi. Noua denumire, începând cu data de 01.01.2018, este
Biroul Comunicare, Relaţii Publice Registratură;
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▪

Centrul pentru Colaborare cu Mediul Socio - Economic devine Centrul pentru Colaborare cu
Mediul Socio - Economic şi Incubator de Afaceri. Acest centru va avea director onorific
începând cu data de 01.01.2018.

Art.6. Se avizează înființarea unui nou program de studii universitare de licenţă "Resurse umane", în
domeniul acreditat "Sociologie", la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, în
cadrul Departamentului de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență Socială.
Se avizează planul de învățământ aferent acestui nou program, pentru ciclul universitar 2018-2021,
în vederea autorizării de funcționare provizorie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea domnului conf. univ.
dr. Ilie Sorin, titular în cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi, Facultatea de Mecanică
și Tehnologie, de a desfăşura de activităţi didactice în regim de plata cu ora, la Universitatea “Aurel
Vlaicu” din Arad, în anul universitar 2017-2018.
Art.8. Se aprobă, la propunerea Serviciului de Securitate în Muncă, următoarele:
▪ instrucțiune proprie de sănătate și securitate în muncă;
▪ tematica pentru instruirea periodică în domeniul securității și sănătății în muncă pentru anul
2018;
▪ evaluare nivel de risc pe postul de îngrijitor (spații de învățământ, cămine, birouri).
Art.9. Se avizează menţinerea calităţii de titular în învăţământ, până la sfârşitul anului universitar
2017-2018, pentru domnul conf. univ. dr. Eugen DIACONESCU, în cadrul Departamentului
Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică, Comunicații și
Calculatoare.
Comisia desemnată să analizeze din punct de vedere tehnic dosarul depus a dat aviz favorabil. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se respinge solicitarea formulată de conducerea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie privind
transformarea unor posturi de laborant și scoaterea lor la concurs.
Art.11. Se aprobă redistribuirea în regim de plata cu ora a activităților didactice susținute de dl. lect.
univ. dr. Radu Vasilică, aflat în concediu medical, la Centrul IFR începând cu data de 01.01.2018.
Art.12. Se aprobă redistribuire locuri subvenționate la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept,
conform propunerii facultăţii, începând cu data de 01.01.2018.
Art.13. Se acordă ajutor de înmormântare conform CCM doamnei Puică Luminița.
Art.14. Se aprobă prelungirea detașării pe o perioadă de 6 luni a dnei. Ionela Nedelcu, pe postul vacant
de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ.
Art.15. Se aprobă participarea domnului ec. Bratu Victor la cursul de instruire pe teme de control
financiar preventiv. Costurile de participare sunt de 1850 lei şi se suportă din venituri proprii ale
universităţii.
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Art.16. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente deplasării domnului CS III Iorga Simăn Victor la
conferința internațională EAEC2017, care s-a desfășurat în Madrid, Spania din surse UPIT până la
virarea banilor conform contractului de finanțare semnat în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-MC2017-0464.
Art.17. Se acordă amfiteatrul CC1 în vederea desfășurării unui concurs de asistent medical generalist
organizat de Spitalul Județean de Urgență Pitești, 19.12.2017, între orele 8.30-12.00.
Art.18. Se aprobă încheiere acord de parteneriat cu Asociația Inițiative și Proiecte pentru Tineret
Imago Mundi.
Art.19. Nu se aprobă încheierea unui parteneriat cu "Naturalia Îngrijiri Medicale" SRL şi închiriere de
spaţiu către această societate.
Art.20. Se aprobă ca plata chiriei de cămin să se facă fără penalităţi pentru lunile ianuarie si februarie
2018.
Art.21. Se aprobă referatul de necesitate privind finanţarea unui proiect de instalație electrică în
laborator de cercetare IMSIA, valoare= 1500 lei.
Art.22. Se aprobă, la solicitarea Editurii UPIT, achiziţionarea de servicii de service total pentru
echipamentele Xerox Nuvera S100 și DOCU COLOR 252, valoare= 100000 lei, din bugetul editurii.
Art.23. Se aprobă, la solicitarea Serv. Administrativ, reparație plăci PAL, colțar metalic, șuruburi,
valoare= 2030 lei.
Art.24. Se aprobă returnarea taxelor achitate de către doamnele Toma Muşat Elisabeta şi Marin
Chirciu Georgeta, absolvente a masterului Matematică Didactică, din venituri proprii ale universităţii,
urmând ca universitatea să recupereze sumele de la persoanele care se fac vinovate de această situaţie,
conform raportului ce va fi prezentat de Comisia de analiză şi disciplină.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪ informare privind implicarea UPIT în competiția PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1;
▪ informare privind desfășurarea competiției interne de proiecte de cercetare științifică 2017;
▪ informare privind stadiul colectării datelor și informațiilor solicitate de CNFIS;
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

