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MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 3257/22.03.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 21.03.2018
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 21.03.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Consiliul de Administraţie propune Senatului universitar spre aprobare ca suma de 1 505
856,47 lei, sumă rezultată din cheltuieli pentru proiecte POSDRU şi POSCCE implementate în
perioada 2010-2015 nevalidate şi neîncasate până la data de 28.02.2018, să fie considerată contribuţia
universităţii – cheltuieli din venituri proprii.
Art.2. Se avizează propunerile Consiliului Cercetării Ştiinţifice cu privire la rezultatele evaluării
anuale a unităților de cercetare din UPIT, în conformitate cu "Procedura operațională: Înfiinţarea,
certificarea internă și evaluarea unităților de cercetare", astfel:
Aviz favorabil de funcţionare:
1.
Centrul de cercetare - Ingineria Automobilului;
2.
Centrul de cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate "EDUEXPERT";
3.
Centrul de cercetări asupra imaginarului text, discurs, comunicare "IMAGINES";
4.
Centrul de cercetări teologice aplicate;
5.
Centrul de limbi străine "LOGOS";
6.
Centrul de cercetări pentru protecţia naturii;
7.
Centrul metode de calcul şi metodologii de programare;
8.
Centrul de cercetare "ELECTROMET";
9.
Centrul de cercetare "Modelarea şi Simularea Proceselor şi Sistemelor";
10.
Laboratorul OPTOMAT.
Continuarea procesului de evaluare:
1.
Centrul de cercetare și formare didactică, lingvistică și în comunicare "LITTERA";
2.
Centrului de cercetare analiză și modelare economică;
3.
Centrul de studii juridice şi administrative.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar dosarul de validare şi înscriere a
calificării în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior pentru programul de studii
universitare de masterat "Chimie criminalistică".

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.4. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării şi înscrierii
calificărilor aferente programelor de studii de licenţă în Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior, astfel:
 Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică/ Kinetoterapie, tarif=1162 lei;
 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie/ TCM, tarif=1162 lei;
Art.5. Se amână discutarea solicitării formulate de Fundația Lumina privind aprobarea susținerii
examenului de finalizare de studii, promoția 2016, specializarea Limbi Moderne Aplicate, la
Universitatea din Piteşti.
Art.6. Se aprobă solicitarea privind redistribuirea activităţilor didactice repartizate dl. prof. Leonard
Velcescu către dl. lect. univ. dr. George Ungureanu, în regim de plata cu ora, în Statul de funcţii al
Departamentul de Limbă şi Literatură, Istorie şi Arte.
Art.7. Se aprobă solicitarea privind redistribuirea activităţilor didactice repartizate dnei lect. univ. dr.
Carmina Tolbaru către dl. lect. univ. dr. Cătălin Bucur, în regim de plata cu ora, în Statul de funcţii al
Departamentul de Drept şi Administraţie Publică.
Art.8. Se aprobă solicitarea privind renunțarea la abonamentul de telefonie fixă și internet de la
DIGI/RCS&RDS pentru filiala din Râmnicu Vâlcea.
Art.9. Se respinge solicitarea SC EMPIRE EDUCATION ROU SRL privind folosirea amfiteatrului
CC1 în ziua de 13 iunie 2018, între orele 8:00-16:00, pentru organizarea și susținerea examenelor
CAMBRIDGE ESOL, sesiunea iunie 2018.
Art.10. Se aprobă achiziția de servicii de transport rutier pentru studenții Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie participanți la conferința SECOSAFT 2018 care se va desfăşura în perioada 1921.04.2018 la Sibiu precum și acoperirea cheltuielilor cu diurna a cadrului didactic însoțitor– ş.l. dr.
ing. ec. Ancuţa Bălteanu. Suma totală este de 1500 lei şi se suportă din venituri proprii ale
universităţii.
Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Achiziţie servicii de publicitate pentru Admitere 2018, valoare= 9800 lei;
 Achiziţie şi redactare materiale de publicitate pentru Admitere 2018, valoare=1770 lei;
 Filiala Rm. Vâlcea – achiziţie materiale curățenie, valoare= 375 lei;
 Filiala Rm. Vâlcea – achiziţie materiale birotică, valoare= 1068 lei.
Art.12. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, desfăşurarea unor
activităţi organizate în cluburi cu tematică: astronomie, arheologie, pictură, etc. pentru care se alocă un
spaţiu ce urmează a fi identificat în incinta corpului B din str. Aleea Şcolii Normale.
Art.13. Se aprobă participarea studentului Răzvan Uscatul la şedinţa de astăzi în locul studentei Lilia
Ţenu- reprezentanta studenţilor UPIT în Consiliul de Administraţie.
Art.14. Se avizează bilanţul financiar realizat pentru anul universitar 2017/2018, pe departamente şi se
prezintă Senatului universitar.
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Art.15. Se aprobă mutarea Laboratorului de Electromecanică şi a echipamentelor din dotarea acestuia
în corpul nou din str. Târgu din Vale.
La şedinţa de astăzi au fost invitaţi să participe toţi coordonatorii proiectelor POSDRU şi POSCCE
implementate în perioada 2010-2015 şi care au înregistrat sume nevalidate şi neîncasate până la data
de 28.02.2018.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

