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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 02.02. 2015
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3478 din
08.03.2012 cu privire la numirea rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 02.02. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă următoarele:
a) Studenții care nu au achitat integral până la data de 30.01.2015 primele două tranșe din taxa de
studii aferentă anului universitar 2014-2015 și au plătit taxa de 200 lei și obligațiile financiare
restante la data prezentei, vor beneficia de transferul sumei de 200 lei în contul taxei de studii,
ca avans din tranșa a treia a taxei;
b) Studenții care achită taxele de studiu până la data de 06.02.2015 inclusiv, nu vor mai plăti
suplimentar taxa de 200 lei;
c) După această dată, studenții vor achita obligațiile financiare restante din taxa de studii la zi,
inclusiv taxa de 200 lei pentru redobândirea calității de student;
d) Studenții care au solicitat în scris, la decanatele facultăților, până la data de 30.01.2015, o
amânare a plății taxei pe motive întemeiate și au primit aprobare, nu plătesc taxa de 200 lei
atâta timp cât se află în perioada aprobată de către domnii/doamnele decani.
Art.2. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2015.
Art.3. Se aprobă decontarea taxei de membru IEEE și taxele de timbru pentru secțiunile IEEE
Computer Society și IEEE industrial Electronics Society pe anul 2015, în valoare de 207 USD, din
fondurile contractului de sponsorizare nr.1689/UPIT99/19.12.2014 al Centrului de cercetare CCMSPS.
Art.4. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma necesară activitățile derulate în
proiectul INSIDE-Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în aotovehicule , responsabil de proiect-conf.univ.dr. Mariana Ivănescu, pentru luna
ianuarie 2015.
Art.5. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma necesară cheltuielile salariale pentru
luna ianuarie 2015 în proiectul de cercetare MuVet, director de proiect- prof.univ.dr. Florentin Eugen
Ipate, până la încasarea avansului din proiect. Se aprobă decontarea plății cheltuielilor salariale din
fondurile universității pentru directorul de proiect, pe luna ianuarie, până la încasarea avansului din
proiect.
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Art.6. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma necesară cheltuielile salariale pentru
luna ianuarie 2015 în Contractul de cercetare nr.66/2014, responsabil de proiect- conf.univ.dr. Viorel
Malinovschi, până la încasarea avansului pentru etapa a doua de proiect de la coordonatorul
proiectului.
Art.7. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma necesară cheltuielile salariale pentru
luna ianuarie 2015 în cadrul Contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-1858- responsabil de
proiect- ș.l.dr.ing. Monica Iordache, până la încasarea sumei de la beneficiar.
Art.8. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma de 12780 lei cheltuieli urgente
necesare derulării în bune condiții a proiectului de cercetare SANOPLANT-director de proiect:
conf.univ.dr. Topală Carmen Mihaela, până la recuperarea sumei din bugetul contractului 104/2012.
Art.9. Se aprobă decontarea sumei de 1200 lei în scopul tipăririi la Editura Universității din Pitești a
800 de pliante necesare Facultății de Științe pentru promovarea unei noi specializări Energetică și
Tehnologii Nucleare.
Art.10. Se aprobă ca orele repartizate în postul de bază din statul de funcțiuni al Departamentului de
Economie și Finanțe în semestrul II dlui. lect.univ.dr. Nicolae Bondoc să fie redistribuite conform
referatului înaintat de departament, până la reluarea activității de către titular care se află în concediu
medical.
Art.11. Se aprobă ca orele repartizate în postul de PO din statul de funcțiuni al Departamentului de
Economie și Finanțe în semestrul I dnei conf.univ.dr. Daniela Pîrvu să fie redistribuite dnei
conf.univ.dr. Emilia Clipici, pentru luna ianuarie 2015.
Art.12. Se aprobă ca, începând cu data de 01.02.2015, muncitorii Nițu Nicolae și Maricu Adrian să
treacă în corpul B și să îndeplinească atribuții de paznici.
Art.13. Se aprobă participarea muncitorilor Nițu Nicolae și Maricu Adrian la cursurile de pregătire
profesională organizate de S.C. Emyon Security SRL în vederea obținerii atestatului de agent de pază.
Se aprobă decontarea taxei de participare de 350 lei/persoană.
Art.14. Se aprobă alocarea unui calculator către Centrul pentru Managementul Calității și Programe
Universitare, din calculatoare existente în stoc.
Art.15. Incubatorul Tehnologic și de Afaceri solicită pentru dotarea sediului din corpul C următoarele:
5 calculatoare, o multifuncțională laser, un videoproiector. Se dă acord de principiu urmând a fi
centralizată cererea la necesarul exprimat pe total universitate.
Art.16. Se aprobă referatul de necesitate întocmit de Facultatea de Litere privind montarea a 15mp de
grilaje metalice pentru securizarea sălii în care va funcționa Centrul de Reușită Universitară.
Valoare=3600 lei cu TVA.
Art.17. Se aprobă suplinirea orelor repartizate în semestrul II în statul de funcțiuni al Departamentului
de Limbă și Literatură doamnelor conf.univ.dr. Liliana Soare și lect.univ.dr. Adriana Apostol aflate în
concediu de maternitate, de către cadrele didactice menționate în referatul înaintat de Facultatea de
Litere.
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Art.18. Se aprobă tabelul nominal cu studenții beneficiari ai burselor de ajutor social; începând cu
01.02.2015 nu mai beneficiază de bursă studenta Mandu M.C. Alexandra Izabela/MSRU/I urmând ca
beneficiara bursei să fie studenta Iarca S. Maria Magdalena/ECTS/III.
Art.19. Se aprobă amânarea plății tranșei a II-a din taxa de studii pentru studentul Chingaru Nicușor
Valentin de la Facultatea de Drept și Științe Administrative până la data de 15.02.2015.
Art.20. Se aprobă restituirea avansului achitat din taxa de studii pentru anul universitar 2014-2015, în
valoare de 750 lei, următorilor studenți:








Roșu Andrei Daniel/FSE/AA/I;
Popescu Ana Maria/FSE/FB/I;
Capleru Florin/FSE/AA/I;
Chivu Valentina Diana/FSE/ECTS/I;
Dobre Maria Claudia/FSE/ECTS/I;
Voicu Cristina Andreea/FSE/FB/I;
Cristea Mihaela Loredana/FSE/FB/I;

Art.21. Se aprobă Graficul îndeplinirii obiectivelor și activităților rezultate din reconsiderarea
obligațiilor contractuale ale obiectivului Casa Universitarilor.
Art.22. Se aprobă completarea comisiei pentru analiza economico-financiară a S.c. Upit Noua
Generație SRL numită prin Decizia nr. 20/16.01.2015, cu următoarele persoane:
 Lect.univ.dr. Mihaela Dumitru
 Lect.univ.dr. Marian Țaicu.
Art.23. Se aprobă modificările survenite în statul de funcțiuni al Departamentului de Asistență
Medicală și Kinetoterapie pentru semestrul al II-lea prin redistribuirea unor ore de la plata cu ora de la
conf.univ.dr. Mihai Popescu și ș.l.dr. Daniel Corneliu Diaconescu la dr. Cristina Stocheci și dr. Ioana
Munteanu.
Art.24. Se aprobă remunerarea orelor efectuate de cadrele didactice care fac parte din comisiile
constituite pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea
acordării gradului didactic I în învățământ, în regim de plata cu ora, aferent lunii ianuarie 2015.
Art.25. Se aprobă remunerarea orelor efectuate de cadrele didactice în cadrul programului de formare
psihopedagogică în regim postuniversitar nivelul I și nivelul II de certificare a competențelor pentru
profesia didactică. Sursa financiară o constituie veniturile extrabugetare realizate din taxele
participanților.
Art.26. Se aprobă suplinirea unor activități didactice la masterul Știința și Tehnologia Materialelor;
cursul de Coroziune și protecție anticorozivă va fi susținut de prof. Jean-Pierre Millet în locul prof.
Bernard Normand care fusese prevăzut inițial în statul de funcțiuni al Departamentului Fabricație și
Management Industrial. Această suplinire este aprobată de Consiliul Facultății de Mecanică și
Tehnologie. Se transmite spre aprobare Senatului.
Art.27. Se aprobă resturnarea taxei de școlaritate, în cuantum de 1980 euro, cetățeanului sirian
Mustafa Hussein, sumă achitată în avans pentru anul pregătitor, fără a mai fi înmatriculat la studii.
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Art.28. Referitor la solicitările unor cadre didactice care urmează să se pensioneze în timpul anului
universitar 2014-2015 și care doresc să-și mențină calitatea de titular până la încheierea anului,
se hotărăște:
 Solicitările vor fi depuse la departamentele din care fac parte cadrele didactice;
 Departamentele vor înainta Consiliului de Administrație un referat privind necesitatea și
posibilitatea de a da curs solicitării;
 Se va elabora o procedură privind aprobarea acestor solicitări.
Solicitările prezentate de prof.univ.dr. Constantin Țibrian, conf.univ.dr. Gheorghe Semenescu,
conf.univ.dr. Valeriu Alexiu se redirecționează către departamente pentru analiză și propuneri.
Art.29. În urma verificării dosarelor cursanților de la programele postuniversitare în domeniul
asistenței sociale aflate în derulare prin Institutul de Formare și Performanță MUNTENIA, s-a
constatat că un număr de 12 dosare (licențe obținute la Universitatea Spiru Haret) sunt neconforme și
s-a solicitat o motivare scrisă privind situația legală a acestor dosare. Se aprobă restituirea taxelor
achitate de DGASPC Argeș pentru aceste persoane. Se aprobă constituirea unei comisii pentru
verificarea actelor de studii depuse la cursurile postuniversitare și la programele de conversie
profesională, în următoarea componență:
 Prof.univ.dr. Sebastian Pârlac- președinte
 Dr. Smaranda Găvan- secretar șef universitate- membru
 Conf.univ.dr. Mihaela –Gabriela Neacșu-membru
 Consilier juridic- Doina Moraru-membru.
Se hotărăște întocmirea de către dna secretar șef a unei adrese către Ministerul Educației și
Cercetării Științifice privind clarificarea situației absolvenților de la Universitatea Spiru Haret.
Art.30. Se aprobă procedura de efectuare a plăților realizate în cadrul programelor de conversie
profesională: 60% din încasări revin departamentelor care organizează conversia profesională,
35% regie către universitate și 5% către IFP Muntenia.
Departamentele vor realiza plățile formatorilor implicați în programele de conversie profesională
la nivel de lector și asistent.
Art.31. Se aprobă pentru anul 2015 abonarea la următoarele baze de date ANELIS:
 Springer: SpringerLink
 Journals Elsevier: Science Direct Freedom Collection
 Thomson Reuters: Web of Knowledge (Web of Science, Journal Citation Report,
Derwent Innovation Index)
Art.32. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a sălii de sport a Universității din Pitești
nr. 42/01.04.2014, cu act adițional valabil până la data de 31.12.2015, cu respectarea
reglementărilor interne în vogoare.
Rector,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

02.02.2015

