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                                                                                                                                                           Nr. 325/10.01.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 10.01.2018 

 

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  10.01.2018,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Transfer Tehnologic din 

cadrul Universității din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Regulamentul privind desfășurarea mobilităților Erasmus+ în Universitatea din 

Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 propus de Direcția 

Economică. Se transmite către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Art.4. Se aprobă, la solicitarea Direcţiei Economice, următoarele măsuri: 

▪ acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului înregistrat la sfârşitul anului 

2017, în sumă de 4.884.218,52 lei; 

▪ întocmirea ordinului de plată către Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată din 

excedentul anilor precedenţi. 

 

Art.5. Se aprobă, la solicitarea Direcţiei Economice, următoarele măsuri: 

▪ transferul sumei de 4.000.000 lei din contul de excedent al anului precedent în contul de venituri 

bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă; 

▪ întocmirea ordinului de plată către Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată din 

excedentul anilor precedenţi. 

 

Art.6.  Se aprobă criteriile și punctajele asociate rezultatelor activităților de cercetare științifică de 

excelență pentru competiția ”Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2017”. 

 

Art.7. Se avizează organizarea  examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul 

Universităţii din Piteşti pentru absolvenții specializării "Kinetoterapie și motricitate specială" promoţia 

2018 de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 
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Art.8. Se aprobă introducerea în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru 

anul universitar 2018/2019 a modului de calcul a mediei de admitere, astfel: 50% din media examenului 

de bacalaureat şi 50% stabilit de fiecare facultate. 

 

Art.9. Se aprobă componența comisiei de avizare juridică a dosarelor de concurs depuse pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante, pentru sem. I al anului universitar 2017-2018, astfel: 

• Conf. univ.dr. Amalia DUȚU-președinte; 

• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU – membru; 

• C.j  Aurelia Elena MATEESCU-membru; 

• Lect.univ.dr. Consuela NECȘULESCU-secretar. 

 

Art.10. Se aprobă depunerea documentelor și semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 

"Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în contextul actual al politicii agricole, prin acţiuni de 

formare profesională şi dobândire de cunoştinţe în rândul fermierilor" din cadrul PNDR 2014-2020, 

declarat admis, și derularea activităților proiectului din fonduri proprii UPIT până la rambursarea 

sumelor de la autoritatea contractantă -AFIR. 

 

Art.11. Se restituie prima tranşă din taxa de şcolarizare achitată pentru anul universitar 2017/2018 

studenţilor care la data de 01.10.2017 sunt înmatriculaţi pe locuri subvenţionate dar au achitat suma 

dintr-o eroare. 

 

Art.12. Se avizează introducerea taxei de 7lei/pagină pentru eliberarea actelor de studii legalizate de la 

dosarul personal pentru studenţi. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se avizează solicitarea privind corectarea unei erori din planul de învățământ al programului 

de licență Ecologia și protecția mediului, anul III. Se direcţionează spre analiză şi punct de vedere către 

Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare. 

 

Art.14. Se avizează corectarea unor erori apărute în planurile de învățământ ale programului de studii 

de licență Istorie, anul I și II. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se aprobă emiterea deciziei de derulare a proiectului MOOC-DYS, finanţat prin programul 

ERASMUS+, Acţiunea KA2, cu nr. 2017-1-BE01-KA201-024775, precum şi a deciziei privind 

componenţa echipei de lucru pentru derularea proiectului. Coordonatorul local al proiectului: lect. univ. 

dr. Cristina Dumitru. 

 

Art.16. Se aprobă, la propunerea Direcţiei Generală Administrativă,  "Lista lucrărilor de construcții, a 

reparațiilor curente, a reparațiilor capitale și a serviciilor ce se vor executa/presta în anul 2018". 

 

Art.17. Se aprobă plata taxei de conferinţă în scopul înregistrării la conferința internațională 3rd 

International Conference on Intelligent Computing, Communication & Devices (ICCD-2017), 

Shenzhen, China, domnului conf. univ. dr. Doru Constantin, în valoare de 1929 lei reprezentând credite 

de angajament în proiectul PN-III-P1-1.1-MC-2017-2336. 

 

Art.18. Se aprobă centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea burselor 

la ciclurile de studii de licență și masterat în anul universitar 2017-2018, sem. I. 
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Art.19.  Se avizează afilierea doamnei conf. univ. dr. chim. Adriana-Gabriela Plăiaşu la Şcoala 

Doctorală Interdisciplinară a IOSUD Universitatea din Piteşti. Calitatea de conducător de doctorat a 

fost acordată în domeniul Ingineria Materialelor la data de 27.12.2017. 

 

Art.20. Se aprobă participarea la cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice a salariaţilor din 

universitate care activează în Biroul de Achiziţii, astfel: 

▪ ec. Miron Mavrodin şi Marius Botofei/25-28.01.2018/ Braşov. Costuri cu instruirea şi 

cazarea=3540 lei, se suportă din venituri proprii ale universităţii; 

▪ Rotaru Liliana şi Despina Antonela/01-04.02.2018/Sinaia. Costuri cu instruirea şi cazarea=3720 

lei, se suportă din venituri proprii ale universităţii. 

 

Art.21. Se aprobă prelungirea următoarelor detaşări: 

▪ Crăciun Vasile pe postul de muncitor calificat corp A şi D, 01.02-31.07.2018; 

▪ Pătrașcu Ioana-Irina pe postul de îngrijitor, corp C, 16.01-15.07.2018; 

▪ Țaicu Maria Mirela pe postul de îngrijitor, corp D, 01.02-31.07.2018; 

▪ Ilina Luminiţa pe postul de îngrijitor, corp S, 16.01-15.07.2018. 

 

Art.22. Se aprobă restituirea sumei de 1500 lei domnului Berghian Gheorghe reprezentând taxă master 

Educație Muzicală Contemporană. 

 

Art.23. Se aprobă decontarea cheltuielilor efectuate cu deplasarea şi cazarea comisiei de admitere la 

secţia Actorie, valoare=1153,13 lei. 

 

Art.24. Se aprobă plata asigurărilor medicale pentru cadrul didactic din China, dna. Zhu Lingdan, în 

valoare de 1140 lei pentru perioada ianuarie - iunie 2018. 

 

Art.25. Se avizează propunerea privind acordarea de burse din venituri proprii pentru următorii studenţi 

de la programul de studii Asistenţă Socială (absolvenţi TAS): Dobre Ion, Nușel Alin Nicolae, Gheorghe 

Ruxandra Elena, Alexe Valeriu Petruț, Drăgușanu Ana Maria. Se transmit spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.26. Nu se aprobă eliberarea certificatului de formare psihopedagogică doamnei Alice Cristina 

Zăpuc deoarece este absolventă cu diplomă de licenţă obţinută în anul 2006 , ulterior termenului 

prevăzut în Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor 

de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

 

Art.27. Se aprobă repartizarea unui loc subvenţionat de la programul de studii de licenţă "Calculatoare" 

anul I studentului Tănase Adrian Valentin, loc rămas neocupat prin retragerea studentului Băilă Adrian 

Mirel, la data de 19.12.2017. Se restituie studentului Tănase Adrian Valentin suma achitată prin tranşa 

a II-a din taxa de studii aferentă anului universitar 2017/2018 în cuantum de 700 lei. 

 

Art.28. Se aprobă repartizarea unui loc subvenţionat de la programul de studii de  masterat "Istoria 

românilor şi a României în context european" studentei Sava-Moise Mădălina, loc rămas neocupat prin 

retragerea studentului Simionescu Marius Ionuț. Se restituie studentei Sava-Moise Mădălina suma 

achitată prin tranşa a II-a din taxa de studii aferentă anului universitar 2017/2018 
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Art.29. Se respinge solicitarea studentului Vârșescu Raul de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie 

şi Arte cu privire la  amânarea plăţii celei de-a doua  tranșe din taxa de studii pentru anul universitar 

curent. Data limită pentru efectuarea plăţii este 15.01.2018. 

 

Art.30. Se aprobă restituirea primei tranşe din taxa de studii pentru anul universitar 2017/2018, în 

cuantum de  1450 lei ,studentei Băjan Andra Ioana/PIPP filiala C-Lung, anul de studii I. 

 

Art.31. Se aprobă prelungirea termenului de încasare a taxelor de școlarizare, tranşa a-II-a,  până pe 

data de 15.01.2018, inclusiv. 

 

Art.32. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard de a  desfășura un 

antrenament în Sala de Sport a UPIT de către echipa de baschet de Liga Națională BCMU Pitești în 

data de 12.01.2018, orele 18-20. 

 

Art.33. Se aprobă achiziţia de roviniete pentru autovehiculele universităţii: AG 10 UNV; AG 07 UNV; 

AG 40 UNV; AG 76 UNV. Valoare achiziţie= 4095 lei. 

 

Art.34. Se avizează propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică privind demararea 

procedurilor necesare pentru înființarea a două programe de studii de master cu diplomă dublă, în 

domeniile Biologie și Știința Mediului, în colaborare cu Universitatea Mansoura din Egipt. Se va ataşa 

documentaţia necesară în vederea aprobării Senatului universitar. 

 

Art.35. Pentru Admiterea 2018 se va putea face preînscriere online cu documentele scanate precum şi 

înscriere online cu documentele scanate pe perioada admiterii urmând ca la înmatriculare să fie 

prezentate documentele originale. 

 

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele: 

• Metodologia de evaluare a cadrelor didactice se retransmite la departamente după 

amendamentele aduse în ultima şedinţă de Senat; 

• Reintroducerea programelor în RNCIS şi redefinirea ocupaţiilor conform ISCO-8; 

• Realizarea auditului în secretariate în perioada 23-30.01.2018; 

• Stabilirea programelor de studii de licenţă şi masterat pentru Admiterea 2018 care să apară în 

HG; 

• În următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie domnii decani vor prezenta puncte de 

vedere privind statutul secretarelor de decanat precum şi completarea şi revizuirea fişei postului 

pentru această categorie de personal; 

• Spaţiile din clădirea nouă din str. Târgu din Vale vor fi alocate după o regulă ce va fi stabilită 

de conducerea universităţii. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 


