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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 01.06.2016

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 01.06.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează schimbarea denumirii din "Facultatea de Litere, Istorie, Teologie și Arte" în
"Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.2. Nu se aprobă plata retroactiv pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora de
lect.univ.dr. Adriana LAZĂR în luna aprilie 2016.

Art.3. Având în vedere că în perioada 09-10.06.2016 se va desfășura vizita ARACIS pentru evaluarea
externă a programului Inginerie electrică și calculatoare la filiala Rm. Vâlcea, se aprobă:
 deplasarea cu microbuzul universității a patru cadre didactice din Facultatea de Electronică,

Comunicații și Calculatoare și a comisiei ARACIS, la Rm. Vâlcea, în perioada menționată;
 decontarea cheltuielilor de transport, cu auto personal, domnului ing. Cristian Georgescu și

cadrelor didactice implicate în amenajarea și echiparea laboratoarelor, maxim 4 curse pe ruta
Pitești-Rm. Vâlcea, în perioada 02-08.06.2016. Decontarea se va face din venituri proprii ale
universității.

Art.4. Se avizează reorganizarea Serviciului TIC în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică
și Competitivitate, astfel:
-transformarea Biroului Informatizare în Serviciul TIC cu structură de 8 posturi din care 1 şef serviciu; 1
post inginer de sistem, service și rețele; 1 post informatician aplicații și mentenanță software; 3 posturi
informaticieni campus și 2 posturi rețele locale și telefonie. Posturile vacante vor fi ocupate prin concurs
conform reglementărilor în vigoare.
-transformarea titulaturii "şef birou" în "şef serviciu";
Se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art.5. Se avizează raportul comisiei de analiză- președinte: conf.univ.dr. Constantin Bărbulescu,
privind aspecte sesizate de dl. conf.univ.dr. Mihai BRĂSLAȘU în referatul nr. 3539/16.03.2016 înaintat
conducerii universității.
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Art.6. Având în vedere referatul nr. 6604/30.05.2016 înaintat conducerii Universității din Pitești de
către dl. conf.univ.dr. Mihai BRĂSLAȘU- fost președinte al Consiliului de Administrație al S.C. UPIT
Noua Generație SRL, se constituie comisie pentru a analiza situația financiară și juridică a societății , în
următoarea componență:

 conf.univ.dr. Ionuț-Adrian SĂMĂRESCU- președinte;

 conf.univ.dr. Elise VÂLCU- membru;

 lect.univ.dr. Mariana BĂNUȚĂ- membru;

 c.j. Aurelia Elena MATEESCU- membru.

Art.7. Se avizează numirea doamnei lect.univ.dr. Elena Cristina ILINCA în funcția de Director al
Centrului de Limbi Străine LOGOS.

Art.8. Referitor la solicitarea d-rei Ionescu Luminița Mihaela, absolventă a Facultății de Teologie
Ortodoxă, programul de studii: Teologie Ortodoxă Socială, promoția 2011, privind echivalarea
competențelor profesionale dobândite în baza OM nr.6521/2012, conducerea Facultății de Teologie
Ortodoxă a propus înscrierea solicitantei la un curs de perfecționare postuniversitară, specializarea
Asistență socială, în vederea obținerii de competențe profesionale necesare angajării.

Art.9. Referitor la solicitarea d-nei Oțelea Iustina Elena, absolventă a Facultății de Drept/ Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu de a susține examenul de licență la Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept
și Științe Administrative, sesiunea iulie 2016, se amână rezoluția până la obținerea aprobării Senatului
Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Art.10. Se aprobă completarea unui post vacant de asistent cu numărul de ore apărut în statul de funcții
al departamentului de Științe Aplicate prin constituirea celei de a 8-a grupe de studenți internaționali, în
semestrul II.

Art.11. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: conf.univ.dr. Luminița
ȘERBĂNESCU/Târgoviște/03.06.2016, finanțare din fonduri personale; conf.univ.dr. Tiberiu
AVRAMESCU/Târgoviște/03.06.2016, finanțare din fonduri personale; lect.univ.dr. Doru
CONSTANTIN/Cluj/02-04.06.2016, participare la conferință științifică cu decontare conform art.91 din
Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor
participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din
UPIT.
Art.12.  Se aprobă achiziția de materiale consumabile necesare funcționării compartimentului Acte Studii,
valoare achiziție=1387 lei.
Art.13. Se aprobă achitarea contravalorii publicațiilor necesare studenților Facultății de Litere,
valoare=570 lei.

Art.14. Se aprobă achiziția de materiale necesare printării cardurilor de acces în bibliotecă, valoare=2900
lei.
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Art.15. Urmare a aprobării de principiu acordată solicitării formulată de d-na dr. Camelia Sandulescu, cu
privire la plata drepturilor de natură salarială restante din perioada octombrie 2015-aprilie 2016, se face
informare privind cuantumul acestor despagubiri, aproximativ 15290 lei. Întrucât instanța de fond nu a
dispus, în dispozitivul sentinței, obligativitatea achitării acestor drepturi într-un interval de timp precizat
în mod expres și nici nu cuprinde sintagma"prezenta hotarâre este executorie", ținand cont de faptul că a
fost declarat apel în această cauză,  se aprobă, de principiu, suma reieșită din calculul efectuat de Direcția
Juridica, Resurse Umane si Salarizare, urmând ca plata efectivă să se realizeze după rămânerea definitivă
a hotarârii judecătorești.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEŞAN

01.06.2016
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