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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 29.05.2018 

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  29.05.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se avizează şi se propune Senatului universitar organizarea unei sesiuni extraordinare în 

următoarele condiţii: 

 Pot participa la examene doar studenţii din anii terminali; 

 Se pot susţine maxim 2(două) examene; 

 Taxa este de 300 lei/examen. 

 Perioada în care se pot susţine examenele este stabilită la nivel de decanate. 

Art.2. Se avizează amendarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 

2018/2019, astfel: 

 Art. 9. Încadrarea personalului didactic în STATUL DE FUNCŢII se completează cu textul:  

"În anul universitar 2018-2019 se pot scoate la concurs posturi de profesor cu abilitare de 

conducător de doctorat și activitate de îndrumare desfășurată în cadrul UPIT". 

 Art.17. se completează cu textul: 

Pentru anul universitar 2018-2019, norma didactică de 16 ore convenționale din posturile 

titularilor se poate reduce, în funcție de rezultatele de excelență obţinute în ultimii trei ani în 

domeniul cercetării științifice (apreciate prin realizarea de articole şi brevete considerate în 

raportarea CNFIS şi desfăşurarea de proiecte de cercetare obţinute prin competiţii,  astfel: 

- reducere cu o oră convenţională pentru fiecare 8 puncte acumulate în cei 3 ani, pentru 

funcţia de profesor universitar; 

- reducere cu o oră convenţională pentru fiecare 6 puncte acumulate în cei 3 ani, pentru 

funcţia de conferenţiar universitar; 

- reducere cu o oră convenţională pentru fiecare 4 puncte acumulate în cei 3 ani pentru 

funcţiile de şef de lucrări/lector şi asistent universitar. 

La calcularea punctajelor se iau în considerare doar: 

- articolele în care cadrul didactic are menţionată afilierea la UPIT,  

- brevetele la care UPIT este titular; 
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- proiectele de cercetare ştiinţifică în care UPIT este coordonator / partener (înregistrate la 

UPIT), prin care se finanţează activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală, industrială şi 

dezvoltare experimentală). 

Punctele acordate pe articole şi brevete se distribuie în mod egal colectivului de autori, 

indiferent de apartenenţa instituţională a acestora. 

Criteriile şi punctajele au fost elaborate plecând de la Metodologia de alocare a fondurilor 

bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ 

superior de stat din România, pentru anul 2018 (OMEN_3047 / 2018).Modul în care se va face 

reducerea volumului de ore convenționale în posturile titularilor este următorul: 

- șeful de departament va efectua analiza rezultatelor în cercetarea științifică raportate de 

către cadrele didactice din departament pe platforma electronică SIIMADC și va propune, pe 

baza criteriilor de mai sus, reducerea volumului de ore pentru cei care îndeplinesc condițiile; 

propunerile vor fi înaintate Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS). 

- Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) va analiza și aviza propunerile primite de la 

departamente și va înainta lista finală cu cadrele didactice care vor avea norma didactică redusă 

către Consiliul de Administrație, care o va aproba și o va transmite facultăților în vederea 

operării în statele de funcții. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Având în vedere evaluarea anuală a unităților de cercetare care s-a desfăşurat în perioada 

februarie-martie 2018, Consiliul Cercetării Ştiinţifice propune spre avizare Consiliului de 

Administraţie acordarea avizului nefavorabil de funcţionare pentru Centrul de Cercetare a 

Patrimoniului Cultural Imaterial. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă constituirea unei comisii pentru  echivalarea studiilor învățământ universitar de scurtă 

durată și perceperea unei taxe de echivalare de 200 lei / candidat. 

Componenţa comisiei este următoarea: 

- Conf.univ.dr. Florin Tecău-preşedinte; 

- Lect.univ.dr. Georgiana Dumitru- membru; 

- As.univ.dr. Ana Oproescu- membru; 

- Dr. Smaranda Găvan- membru; 

- Morlova Lavinia- secretar; 

- Chiţulescu Daniela- secretar. 

 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar constituirea unei comisii pentru 

examen de finalizare de studii pentru programul de master "Didactica limbilor străine în domeniul 

Ştiinţe ale Educaţiei", urmare a solicitării unui absolvent din promoţia 2016, astfel: 

 

- Conf.univ.dr. Loredana Bloju- preşedinte; 

- Lect.univ.dr. Silvia Ciornei- membru; 

- Lect.univ.dr. Adriana Lazăr- membru; 

- Lect.univ.dr. Bogdan Georgescu- secretar; 

- Lect.univ.dr. Florentina Bucuroiu- membru supleant. 

 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar "Regulament privind organizarea 

şi desfăşurarea finalizării studiilor în anul universitar 2017/2018", ediţia 4, revizia 5 (referitor la 

utilizarea sistemului antiplagiat). 
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Art.7. Se aprobă organizarea de cursuri de pregătire psihopedagogică în vederea susținerii examenelor 

pentru acordarea gradului didactic II, în perioada 02-15.07.2018 la sediul D.P.P.D. Număr minim de 

cursanţi este de 40, costul estimat este de 300 lei/cursant. 

 

Art.8. Se aprobă deplasarea la Albena, Bulgaria, în perioada 30.06- 10.07.2018, domnului 

conf.univ.dr. Popescu Gheorghe Cristian pentru participare la manifestare științifică. Costul estimativ 

este de 1000 euro şi se suportă parţial din venituri proprii ale universităţii în conformitate cu procedura 

operaţională de decontare a cheltuielilor pentru publicare şi participare la manifestări ştiinţifice.  

 

Art.9. Se aprobă deplasarea la Albena, Bulgaria, în perioada 30.06- 10.07.2018, doamnei conf.univ.dr. 

Popescu Monica pentru participare la manifestare științifică. Costul estimativ este de 2100 euro şi se 

suportă parţial din proiect de mobilitate pentru cercetători PN III-P1-1.1-MC-2017-0113 şi din venituri 

proprii ale universităţii în conformitate cu procedura operaţională de decontare a cheltuielilor pentru 

publicare şi participare la manifestări ştiinţifice. 

 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea doamnei Oprea F. 

Cristina Ștefania- absolventă a Universităţii din Bucureşti, promoţia 2012, privind susținerea 

examenului de finalizare studii, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză 

la UPIT în sesiunea iulie 2018. 

Art.11. Se aprobă plata taxei de membru al Asociației ANELIS PLUS pentru anul 2018 în valoare de  

15000 lei. 

Art.12. Se aprobă prelungirea detașării doamnei  Miruna Matei pe postul vacant de referent II S în 

cadrul Biroului de Comunicare, Relaţii Publice şi Registratură, în perioada 01.06-30.11.2018. 

Art.13. Se aprobă  ca studenţii bursieri ai statului român să nu plătească costurile de utilități pe 

perioada cazării în căminele studenţeşti. 

Art.14. Se aprobă solicitarea studentei Motruc Natalia/FSED/CIG, se a achita doar taxa de cazare în 

cuantum de 60 lei/lună fără a suporta penalităţi pentru întârziere la plată. 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Centrul pentru Consiliere şi Orientare în Carieră –achiziţie hârtie xerox, tonere, valoare= 270 

lei; 

 CSUD – achiziţie mape, clipboard simplu, valoare= 220 lei; 

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept – achiziţie caiet de subiecte, hârtie pretipărită pentru 

examenele de finalizare studii, valoare= 486,5 lei; 

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept – achiziţie papetărie, birotică pentru examenele de 

finalizare studii; 

 FSEFI – achiziţie servicii de  transport, masă, organizare simpozion "Chimie şi Dezvoltare" – 

valoare=1500 lei. 

Art.16. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare privind achiziţia 

unui echipament de laborator SIMATIC S7-1500, starterkit în valoare de  9400 lei, după rectificarea 

bugetară. 
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Art.17. Se amână aprobarea referatului privind plata personalului cantinei UPIT pentru luna mai 2018, 

conform pontajelor anexate referatului. 

 

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

 30.05.2018, ora 14,00 la sala Senatului din Rectorat se desfăşoară Târgul Antreprenopolis. 

Decanii facultăţilor vor transmite invitaţia de participare pentru cel puţin 10 studenţi din fiecare 

facultate; 

 Se impune elaborarea unui regulament intern privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


