ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 1499/07.02.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 07.02.2018
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 07.02.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rezultatele finale ale Competiţiei interne de proiecte de cercetare ştiinţifică CIPCS
2017 şi se acordă finanţare conform bugetului alocat competiţiei prin Metodologia privind finanţarea
formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară,
următoarelor proiecte:
1. "Analiza și îmbunătățirea comunicării organizaționale în Universitatea din Pitești, prin
realizarea și implementarea unei strategii de comunicare, pilotate intern", în domeniul
competiţional Ştiinţe sociale, coordonator: lect. univ. dr. Elena Popescu, care a întrunit 50 de
puncte;
2. "Evaluarea şi maximizarea bioactivităţii extractelor de Aconitum toxicum suplimentate cu
nanostructuri metalice fitomediate", în domeniul competiţional Ştiinţe, coordonator: lect. univ.
dr. Nicoleta Anca Şuţan, care a întrunit 48 de puncte;
3. "Dezvoltarea unor platforme de cercetare Lean Manufacturing", în domeniul competiţional
Ştiinţe inginereşti, coordonator: ş.l. dr. ing. Ana Cornelia Gavriluţă, care a întrunit 43 de
puncte.
Art.2. Referitor la reactualizarea salariilor diferențiate pentru personalul didactic cu atribuții de
coordonare în structurile academice, altele decât cele reglementate expres de legea educației naționale,
Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar noile cuantumuri, conform
anexei, având în vedere faptul că, la data de 31.12.2017 era în vigoare următorul nivel de indemnizații
de coordonare activități:
- 500 lei - Secretar General Senat, Președinte Comisie Senat/CA, Director Centru Suport,
- 300 lei - Responsabil Program pe diverse domenii din structurile academice.
Reactualizarea sumelor acordate are în vedere majorările succesive ale salariilor conform Legii nr.
153/2017, respectiv 25% cu data de 01.01.2018 și 20% cu 01.03.2018.
Art.3. Referitor la stabilirea/reactualizarea tarifului orar pentru remunerarea activităților desfășurate în
regim de plata cu ora de personalul didactic se propune spre aprobare Senatului universitar una dintre
următoarele variante, aplicabile în perioada 01.03.2018- 30.09.2018:
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1. Păstrarea tarifului stabilit conform Hotărârii Senatului din 29.01.2018 și anume 46,453 lei/oră,
iar pentru personalul didactic universitar asociat străin 81,516 lei/oră;
2. Majorarea cu 20% a tarifului orar;
3. Plata efectivă a 1/3 din tariful majorat cu 20%, având în vedere că ponderea activităţilor
didactice din totalul activităţilor cadrelor didactice este 1/3.
Reactualizarea sumelor acordate are în vedere majorările succesive ale salariilor conform Legii nr.
153/2017, respectiv 25% cu data de 01.01.2018 și 20% cu 01.03.2018.
Art.4. Se avizează Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru
programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 2018-2019. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante
în sem. I al anului universitar 2017-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează lista domeniilor și a programelor de studii universitare de masterat propuse spre a fi
transmise către ARACIS, în vederea inițierii procesului de evaluare externă. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.7. Se avizează validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii incluse în procesul
de evaluare instituțională în RNCIS. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează şi se transmite Senatului universitar Raportul privind activitatea Comisiei de analiză
și disciplină a UPIT pe anul 2017.
Art.9. Se avizează propunerea privind decalarea perioadei de susținere a examenelor de finalizare
studii de licență pentru programele de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și
Psihologie, având în vedere corelarea cu perioada susţinerii examenelor de titularizare în învăţământ. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se avizează prelungirea activităților didactice aferente semestrului al II-lea pentru studenții
înmatriculați la forma de învățământ FR, până duminică, 3 iunie 2018, inclusiv. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se aprobă ca începând cu data de 29.01.2018 studenta Țenu V. Lilia să fie reprezentantul
studenților în Comisia de burse pe Universitate.
Art.12. Se avizează corectarea planurilor de învățământ de la programele de studii de licenţă
Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Inginerie Economică Industrială și programele de studii de
masterat Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor şi
Managementul Logisticii în
conformitate cu noile standarde ARACIS intrate în vigoare la 30.09.2017.
Art.13. Se amână avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor vacante prevăzute în statul
de funcții al Departamentului Autovehicule și Transporturi pe semestrul al II-lea.
Se solicită tuturor facultăţilor din structură să transmită Consiliului de Administraţie analiză şi
propuneri pentru a fi discutate în şedinţă de Birou al Consiliului de Administraţie care se va întruni
luni, 19.02.2018.
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Art.14. Referitor la solicitarea formulată de dl. conf. univ. dr. ing. Jan Cristian Grigore privind
susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora în semestrul II, Consiliul de Administraţie
adoptă hotărârea Departamentului de Autovehicule şi Transporturi în sensul că, aceste activităţi vor fi
efectuate de cadrul didactic asociat care a obţinut aprobare la începutul anului universitar curent.
Art.15. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora repartizate în semestrul
II dlui ș.l.dr.ing. Bogdan Enache precum şi dnei. șl.dr.ing. Alexandru Magdalena Emilia, cadre
didactice care au încetat raporturile de muncă cu Universitatea din Piteşti.
Art.16. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora repartizate în semestrul
II dnei. prof. univ. dr. Liliana Ezechil.
Art.17. Se amână discutarea propunerii privind promovarea profesională pe post (de la Informatician I
S la Informatician I AS) a dlui. Cătălin Diaconescu.
Art.18. Se aprobă propunerile privind redistribuire de locuri subvenționate la Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Drept.
Art.19. Se aprobă restituirea sumelor achitate în contul taxelor de studii pentru următorii cetăţeni străini
care nu au primit viză de intrare în ţară:
▪
▪
▪
▪
▪

Wirngo Peter Ayukea –1620 euro;
Matinie Laura –2500 euro;
Hussein Othman –1980 euro;
Anbi Ahmed Lotfi –1980 euro;
Alnamrouti Abdallah Yousef Mohammad –1980 euro.

Art.20. Se amână discutarea solicitării Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare privind
susţinerea financiară din partea universităţii în asigurarea suportului logistic, transport, cazare, masă
pentru participanții la faza internațională a concursului profesional studențesc TIE 2018, până la
identificarea unei surse de finanţare.
Art.21. Se amână adoptarea unei decizii privind redistribuirea sălilor S003 și S103 de la Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Drept la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, astfel cum au fost
repartizate prin Decizia 127/2012.
Art.22. Se aprobă plata taxei de evaluare în vederea autorizării provizorii pentru programul de studii de
licență Resurse Umane de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, în valoare
de 26201 lei.
Art.23. Se aprobă plata sumei de 600 euro reprezentând taxa de membru al "Agence universitaire de la
Francophonie" pentru anul 2018.
Art.24. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪
▪
▪
▪

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie - achiziţie materiale de birotică, tonere, valoare= 1195 lei;
Biroul Juridic –achiziţie cartuș toner, valoare= 2598 lei;
Serviciul Administrativ –achiziţie materiale amenajări interioare, valoare= 3587 lei;
Biroul Relaţii Publice, Comunicare şi Registratură– achiziţie tonere, unitate imagine, valoare=
2430 lei.
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Art.25. Se aprobă plata în luna februarie 2018 a activităților didactice efectuate de Apostol Elena şi
Dumitrescu Eugen în regim de plata cu ora în Departamentul de Limbă şi Literatură, Istorie şi Arte,
activități desfășurate în luna ianuarie, și pentru care s-au depus declaraţiile în luna februarie.
Art.26. Se aprobă recuperarea orelor de limba engleză prevăzute în planul de învăţământ pentru sem. I
în semestrul II la programul de studii de masterat Transporturi şi Siguranţă Rutieră și cuplarea acestora
la două programe de masterat: Transporturi şi Siguranţă Rutieră și Ingineria Automobilelor pentru
Mobilitate Durabilă.
În şedinţă au mai fost discutate următoarele:
▪ Informare făcută de dl. rector privind participarea la Consiliul Naţional al Rectorilor desfăşurat
la Braşov;
▪ Informare privind întâlnirea dintre reprezentanții Liceului Tehnologic ”Oltchim” din Rm. Vâlcea
și conducerea Universității din Pitești.

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

