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MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 7290/13.06.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.06.2018
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 13.06.2018,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se constituie comisie de monitorizare a examenelor susţinute de studenţi cu dl. conf.univ.dr.
Doruleţ GRĂDINARU, pe toată durata desfăşurării examenelor conform structurii generale a anului
universitar 2017/2018, în următoarea componenţă:






Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU- preşedinte;
Conf.univ.dr. Bogdan NICOLESCU- membru;
Conf.univ.dr. Cristina UNGUREANU- membru;
Conf.univ.dr. Mihaela BUTNARIU- membru;
Conf.univ.dr. Maria PESCARU- secretar.

Art.2. Se constituie comisie, formată din cadre didactice universitare, care să aibă drept obiectiv
analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prevederile art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitor la deţinerea titlului ştiintific de doctor şi
acordarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea acestor prevederi ulterior, pentru personalul
didactic auxiliar, cel pentru care, deţinerea titlului ştiinţific de doctor nu a reprezentat condiţie
obligatorie la ocuparea postului de catre titularul acestuia.
Componenţa comisiei este următoarea:
 Conf.univ.dr. Amalia DUŢU- preşedinte;
 Conf.univ.dr. Carmen NENU- membru;
 Conf.univ.dr. Daniela PÎRVU;
 C.j. Elena MATEESCU- membru;
 Magdalena DĂNILĂ- secretar.
Art.3. Se avizează "Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2018/2019 la Universitatea din Pitești "– ediția 5, revizia 5. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
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Art.4. Se avizează revizia "Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la Colegiul Terțiar Nonuniversitar". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cuantumul taxei de admitere la
Colegiul Terțiar Nonuniversitar de 100 lei.
Art.6. Se avizează inițierea programului de master cu predare în limba franceză ”Patrimoniu.
Restaurare și conservare”, în cotutelă cu Université Bordeaux Montaigne, în domeniul Istorie. Se
avizează planurile de învăţământ aferente. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează, la propunerea Centrului de Formare Muntenia, derularea unui program de formare
continuă "Management Sistemic Preuniversitar Performant"; cuantumul taxei pentru programul MSPP
este de 600 lei/cursant, plata eșalonată la o grupă de 18 cursanți. Deasemenea, se avizează încheierea
unui contract de colaborare cu dl.col.r.ing. Teodor Ghiţescu conform echipei manageriale şi logistice a
proiectului. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se aprobă restituirea taxei de susținere a examenului de finalizare studii, respectiv 1200 lei,
domnului Oglindă Petru care nu a primit acordul senatului UNEFS pentru susţinerea examenului de
finalizare studii la Universitatea din Piteşti.
Art.9. Se aprobă restituirea tranșa a III-a din taxa de școlarizare în cuantum de 850 lei studentei
Marinescu Alexandra Mihaela, masterand la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept.
Art.10. Se aprobă cererea domnului ş.l.dr.ing. Știrbu Cosmin privind deplasarea la Iași pentru
participare la Conferința ECAI 2018, în perioada 28-30.06.2018. Costurile estimate ale deplasării sunt
de 750 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii conform procedurii privind decontarea
cheltuielilor de publicare şi de participare la manifestări ştiinţifice.
Art.11. Se aprobă cererea domnului conf.univ.dr. Anghelescu Petre privind deplasarea la Iași pentru
participare la Conferința ECAI 2018, în perioada 28-30.06.2018. Costurile estimate ale deplasării sunt
de 500 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii conform procedurii privind decontarea
cheltuielilor de publicare şi de participare la manifestări ştiinţifice.
Art.12. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Pătrașcu Ioana Irina pe post de îngrijitor, corp C, pentru
perioada 16.07.2018-15.01.2019.
Art.13. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Ilina Luminița pe post de îngrijitor, corp S, pentru
perioada 16.07.2018-15.01.2019.
Art.14. Se aprobă, la solicitarea doamnei conf.univ.dr. Mihaela Gabriela Neacşu, alocarea unui spațiu
pentru centrul pilot de cercetări interdisciplinare a cărui înființare este prevăzută în cererea de finanțare
a proiectului MSC-EDU, cod SMIS 106918, POCU/73/6/6/”Profesori motivați în școli defavorizate”.
Spaţiul va fi identificat în corpul central din str. Târgu din Vale.
Art.15. Se aprobă rezervarea a 4 locuri în camerele de protocol din căminul UPIT, perioada 15-17
iunie 2018, pentru participanții la Conferința Internațională Limba și Literatura – Repere identitare în
context european.
Art.16. Se aprobă plata taxei anuale de membru al Consiliului Internațional al Științei Sportului și
Educației Fizice (ICSSPE), a Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană, pe anul 2018.
Cuantumul taxei este de 270 euro.
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Art.17. Se aprobă prelungirea contractului de achiziţie pentru program DOCLIB utilizat în cadrul
Biroul Tehnic Investiții, valoare= 1342,3 lei.
Art.18. Se aprobă lucrare de remediere infiltrații ape pluviale la terasa superioară Cantina 2
Academica în valoare de 20500 lei.
Art.19. Se aprobă achiziţia de licențe Microsoft Office 365 Pro Plus pentru 1500 de posturi de lucru
din laboratoarele de informatică, valoare= 12100 lei; suma se va asigura după rectificarea bugetară.
Art.20. Se aprobă suplimentarea sumei alocate în scopul publicităţii pentru admitere cu 300 lei.
Art.21. Se amână aprobarea alocării sumei de 11.907 lei reprezentând cheltuielile cu cazarea, diurna si
masa pentru cadrele didactice însoțitoare și studenții participanți la practica ecologică (anul II,
specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului) ce se va desfășura la Stațiunea Biologică
Marină Prof. dr. Ioan Borcea Agigea (10-17 iulie 2018)
Art.22. Se amână aprobarea achiziției de servicii de transport pentru 50 persoane, distanța de 900 Km
cumulat, pentru studenți din anul I la specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului și cadre
didactice însoțitoare, în vederea desfășurării practicii de specialitate în teren.
Art.23. Se amână decizia în cazul solicitării Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie privind angajarea
unui laborant prin detaşare pentru buna desfășurare a activităților didactice de laborator.
Art.24. Se amână achiziţia de echipamente pentru rețele de internet în căminele 2 și 3, în valoare de
39642 lei. Se solicită analiză din partea unei comisii formată din specialişti în domeniu privind
posibilităţi de reparare sau refolosire şi recomandări privind achiziţie de echipamente noi.
Art.25. Se aprobă lista cu numere de înmatriculare pentru autoturismele proprietate a personalului
UPIT pentru a fi utilizată în acordarea accesului liber în spaţiile de parcare ale universităţii.
Art.26. Se avizează informarea făcută de Direcția Juridică privind stadiul realizărilor măsurilor
dispuse prin Decizia nr. 9/2017 formulată de Curtea de Conturi Argeș şi se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.27. Se aprobă punerea în executare a Deciziei nr. 1442/05.04.2018 pronunţată de Tribunalul Argeş
în dosarul nr. 287/280/2017, cu plata eşalonată în funcţie de disponibil.
Art.28. Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi obligativitatea numirii unui responsabil cu protecţia
datelor la Universitatea din Piteşti, se avizează şi se supune aprobării Senatului universitar înfiinţarea,
în cadrul Direcţiei juridice, a unui post de referent de specialitate III S care urmează să fie ocupat
conform cerinţelor impuse.
Art.29. Se aprobă delegarea studentului Pîrvu Ovidiu să participe la şedinţa Consiliului de
Administraţie în locul studentei Lilia Ţenu.
În şedinţă au mai fost discutate următoarele:



Informare din partea d-lui Rector privind participarea la Consiliul Naţional al Rectorilor;
Vineri, 15 iunie 2018, decanii vor transmite prorectorului pentru Calitatea Învăţământului
propuneri pentru cuantumul taxelor de şcolarizare în anul universitar 2018/2019;
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Vineri, 15 iunie 2018, festivitate de decernare titlu Doctor Honoris Causa în sala de festivităţi
din corpul nou al universităţii;
În perioada 18.06-15.07.2018 se vor încărca pe platforma S.I.I.M.A.D.C. planurile de
învăţământ pentru promoţia începând cu anul universitar 2018/2019;
Informare privind semnarea actului adiţional la contractul pentru acordarea voucherelor de
vacanţă;
Informare făcută de preşedintele ASUP privind faptul că ASUP a devenit sindicat reprezentativ
la nivelul universităţii; în acest caz se va proceda la iniţierea rapidă a procedurilor de negociere
a CCM;
Se solicită postarea informaţiilor privind admiterea pe site-ul universităţii inclusiv în limba
engleză.

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

