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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 2374/28.02.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.02.2018
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 28.02.2018,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se propune spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs, în sem. II al anului
universitar 2017-2018, 14 posturi, după cum urmează:

Facultatea
Facultatea de Științe, Educație
Fizică și Informatică
Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

Posturi scoase la concurs
conform OUG nr.90/2017.
art.14, alin(2)
1 post asistent universitar

Posturi scoase la concurs conform
OUG nr.90/2017. art.14, alin(3)
-

1 post șef lucrări

1 post conferențiar universitar

Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare

-

1 post conferențiar universitar
1 post şef lucrări

Facultatea de Științe Economice
și Drept

-

1 post lector universitar

Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și
Psihologie

2 posturi lector universitar

2 posturi lector universitar

Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte

1 post asistent universitar

1 post profesor universitar

1 post lector universitar

1 post lector universitar

TOTAL

6 posturi

8 posturi
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Art.2. Referitor la aplicarea Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din Universitatea din Pitești
în sem. II al anului universitar 2017-2018, Consiliul de Administraţie propune Senatului spre aprobare
următoarele:
▪
▪

suspendarea aplicării Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice, până la aprobarea versiunii
revizuite a acesteia de către Senat;
aplicarea noii versiuni a metodologiei după aprobarea ei de către Senat, până în luna
septembrie 2018, astfel încât să fie acoperită perioada de activitate a cadrelor didactice
01.01.2017 – 30.09.2018. Astfel, se va institui regula efectuării evaluării pentru activitatea
desfășurată pe perioada anului universitar și nu pe cea a anului calendaristic, așa cum era până
în prezent. Finalizarea evaluării în luna septembrie va asigura și posibilitatea efectuării analizei
îndeplinirii sarcinilor stabilite pentru fiecare cadru didactic prin fișa postului.

Art.3. Se aprobă organizarea programelor de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru
nivelul I şi nivelul II în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, la propunerea
Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Art.4. Se avizează propunerea Departamentului de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere,
Istorie şi Arte privind înfiinţarea unui program de licenţă "Teologie – limbaj mimico-gestual". Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se amână discutarea referatului prezentat de Școlile doctorale de Informatică și Matematică
privind efectuarea plăților aferente activităților didactice pentru lunile august și septembrie 2017.
Art.6. Nu se aprobă solicitarea privind repararea unei erori materiale din statul de funcții al
Departamentului de Ştiinţe ale Naturii şi se recomandă să se recurgă la un cuplaj de subgrupe.
Art.7. Se aprobă transferul de activități didactice normate dnei. Prof. Ezechil Liliana în statul de funcții
al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic în semestrul II, anul universitar 2017-2018,
către alte cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Art.8. Se aprobă transferul de activități didactice normate dnei. lect. univ. dr. Geantă Adriana, deoarece
depășește numărul maxim de ore în regim de plata cu ora, către dna. lect. univ. dr. Pruneanu Magdalena,
în regim de plata cu ora, în semestrul II, anul universitar 2017-2018.
Art.9. Se aprobă transferul de activități didactice normate dnei. lect. univ. dr. Negru Magdalena, care a
intrat în concediu de maternitate, către alte cadre didactice din Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică, în regim de plata cu ora, în semestrul II, anul universitar 2017-2018.
Art.10. Se aprobă încheierea unui contract standard pentru achiziționarea produselor și preparatelor din
carne pentru cantina universităţii.
Art.11. Se aprobă decontarea combustibilului auto pentru două autoturisme pe ruta Piteşti - Poiana
Braşov şi retur și o cartelă de urcare pe cablu de 120 puncte în valoare de 320 lei. Cheltuielile sunt
prilejuite de participarea lotului UPIT la Campionatele Naționale Universitare de Schi și Snowboard
care se desfăşoară în perioada 26 – 28.02.2018 la Poiana Braşov.
Art.12. Se aprobă plata taxei dosarului programului de studii de licenţă Resurse Umane pentru validarea
şi înscrierea calificării în RNCIS, în cuantum de 1162 lei.
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Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪
▪
▪
▪
▪

Biblioteca Universităţii din Piteşti – achiziţie de publicații în valoare de 1240 lei;
Biblioteca Universităţii din Piteşti – achiziţie de cărți în valoare de 95 lei;
Achiziţie robă, tocă, plachetă, etui pentru festivitate de acordare titlu Doctor Honoris Causa, în
valoare de 830 lei;
Achiziţie cartușe pentru imprimante necesare desfăşurării activităţilor la Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică, în valoare de 900 lei;
Serviciul Administrativ – achiziţie bonuri de benzină pentru consumul autovehiculelor
universităţii, aferent lunilor martie, aprilie şi mai, în valoare de 5000 lei.

Art.14. Se respinge referatul de necesitate întocmit de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie privind
achiziţia de produse de papetărie şi birotică în valoare de 3020,05 lei. Se solicită revizuire şi ajustarea
sumei totale.

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

