ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 10.06.2016
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 10.06.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă achitarea taxei de 22458 lei către ARACIS în vederea evaluării periodice a programului
de studii de licență Asistență managerială și secretariat (Pitești).
Art.2. Se aprobă Centralizatorul burselor de ajutor social ocazional acordate conform Regulamentului
privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studenți ai Universității din Pitești, în
semestrul II, anul universitar 2015-2016.
Art.3. Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare a imobilului Academica din punct de vedere al
funcționalității tehnice, astfel:
 Ing.Trandafirescu Costel;
 Ing. Georgescu Cristian;
 Ec. Brașoveanu Aura;
 Ing.Pop Lotica - expert tehnic judiciar;
 Ing. Cociu Octav - expert tehnic judiciar;
 chiriaș S.C.New Cooking Art S.R.L., prin Administrator Gîlculescu Bogdan.
Art.4. Se avizează Nota de fundandamentare privind transformarea postului vacant de Referent de
specialitate II S în Administrator financiar III S din cadrul Biroului Achiziții, în subordinea Directorului
General Administrativ. Se transmite spre aprobare Senatului Universitar.
Art.5. Având în vedere că în perioada 24/26.06.2016 Facultatea de Litere organizează Conferința
internațională Limba și literatura-repere identitare în context european, se aprobă:
 achiziție de servicii de organizare conferință în valoare de 3500 lei pentru data de 24.06.2016;
 achiziție de servicii de organizare conferință în valoare de 7000 lei pentru datele de 2526.06.2016. Total cheltuială=10500 lei, se suportă din taxele încasate de la participanți.
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Art.6. Urmare a referatului înaintat conducerii universității de către Biroul Informatizare privind desele
întreruperi în furnizarea energiei electrice, care pun în pericol buna funcționare a echipamentelor IT, se
hotărăște ca dl. ing. Costel Trandafirescu să verifice contractul de furnizare a energiei electrice și să
contacteze reprezentantul furnizorului pentru identificarea soluțiilor de remediere.
Art.7. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General. Se
transmite spre aprobare Senatului Universitar.
Art.8. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Achiziție materiale electrice necesare laboratorului de Inginerie Electrică și Calculatoare- filiala
Rm. Vâlcea, valoare=1170 lei;
 Achiziție materiale specifice laboratorului pentru disciplina Electrochimie, valoare=2100 lei;
 Achiziție de materiale consumabile pentru secretariatul Facultății de Științe Socio-Umane,
valoare=734 lei.
 Achiziție de materiale consumabile pentru secretariat DPPD, valoare=2629,2 lei, din venituri
extrabugetare.
Referatul privind achiziţia de materiale consumabile pentru admitere la Facultatea de Ştiinţe,
valoare=13735,36 lei rămâne în discuţie într-o viitoare şedinţă.
Referatul privind achiziţia de materiale consumabile pentru Editura Universității, valoare=4700 lei
rămâne în discuţie într-o viitoare şedinţă.
Referatul privind achiziţia de calculatoare la Facultatea de Ştiinţe rămâne în discuţie într-o viitoare
şedinţă.
Art.9. Se aprobă returnarea sumei de 1347,26 euro virată în mod eronat în contul Universității din Pitești
cu ocazia efectuării plății finale în proiectul Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation 2013-1-ESILEO01-66485.
Art.10. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Colaborare Internațională, următoarele:
 transferarea postului de secretar aflat în structura Centrului pentru Proiecte și Studii Europene în
structura Biroului Programe și Proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 transferarea postului de Coordonator Birou pentru Programe Comunitare aflat în structura
Centrului pentru Cooperare Internațională în structura Biroului Erasmus + și redenumirea acestuia
în Coordonator Mobilități;
 transferarea postului de Referent I S aflat în structura Centrului pentru Cooperare Internațională în
structura Biroului Erasmus +.
Art.11. Se aprobă ocuparea postului vacant de administrator al cantinei Universității din Pitești, prin
detașare, începând cu data de 15.06.2016, de către dl. Doru Marian Mercea de la S.C. Merinvest SRL.
Art.12. Se aprobă organizarea de către DPPD a unor cursuri de pregătire la disciplina pedagogie în
vederea pregătirii candidaților înscriși pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic
II, sesiunea august 2016. Activitățile se vor derula în perioada 01-31.07.2016, cursanții vor achita o taxă
de 300 lei/cursant.
Art.13. Se aprobă componența comisiilor de specialiști ce urmează a fi înaintată la CNATDCU în
vederea desfășurării procesului de evaluare a tezelor de abilitare depuse la școala doctorală în domeniul
Știința Sportului și Educației Fizice din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, astfel:
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Comisia A: candidat prof.univ.dr. Nicolae Emilian Neagu (UMF Tg. Mureș)
- Prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu-UPIT;
- Prof.univ.dr. Gheorghe Marinescu –UNEFS București;
- Prof.univ.dr. Sabina Macovei–UNEFS București.
Comisia B: candidat prof.univ.dr. Ion Mihăilă-UPIT
- Prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu-UPIT;
- Prof.univ.dr. Gheorghe Marinescu –UNEFS București;
- Prof.univ.dr. Ioan Negulescu–UNEFS București.

Art.14. Se aprobă alocarea sălii Senatului (Rectorat, camera 12) în data de 27.06.2016 pentru organizarea
Workshop-ului internațional EDEN VIII. Universitatea din Pitești va asigura transportul invitaților
internaționali de la aeroportul Otopeni.
Art.15. Se propune spre aprobare Senatului Universitar organizarea unei sesiuni extraordinare de
examene pentru studenții din anii terminali în următoarele condiții:
 maxim 3 examene nepromovate (max 15 p.c.);
 taxa de examinare =250lei/examen;
 perioadele destinate organizării examenelor sunt: 13-16.06.2016 respectiv 05-13.07.2016 în
funcție de programarea examenelor de finalizare.
Art.16. Se avizează scoaterea la concurs a postului vacant de contabil șef (administrator financiar I S) în
cadrul Direcției Economice. Se transmite spre aprobare Senatului Universitar.
Art.17. Se avizează numirea doamnei lect.univ.dr. Sorina Șerban-Barbu în funcția de Director al
Centrului de Cercetare Studii Juridice și Administrative, începând cu data de 02.06.2016.
Art.18. Se aprobă alocarea Sălii de Lectură a Bibliotecii Universității din Pitești pentru desfășurarea
evenimentului cu tema "Dincolo de Limitele Cunoscutului" organizat de prof.univ.dr. Dumitru Constantin
Dulcan- Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești, în data de 11.06.2016, orele 10,00.
Art.19. Se aprobă rezervarea a 5 camere de protocol în căminul studențesc din campusul din str. Aleea
Școlii Normale pentru invitații internaționali care participă la Conferința internațională Limba și
literatura-repere identitare în context european, în perioada 23-27.06.2016.
Art.20. Se aprobă cazarea în căminele studențești ale universității a studentei Florentina Șelăvârtea,
doctorand în anul II la UPB, care efectuează în perioada 20.06-03.07.2016 un stagiu de pregătire
doctorală la Institutul de Cercetări Nucleare.
Art.21. Se aprobă achitarea sumei de 780 lei către CSDR SIND TURISM SRL- Sucursala Băile Felix,
reprezentând contravaloare servicii cazare studenți și cadre didactice de la Facultatea de Drept și Științe
Administrative.
Art.22. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Liliana Voiculescu la Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj în perioada 10-16.07.2016 pentru a participa la Școala de Vară. Costurile deplasării vor fi
suportate din fonduri personale ale participantei.
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Art.23. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu deplasarea domnului prof.univ.dr. Corneliu Udrea la
Academia Forțelor Aeriene Brașov pentru participare la manifestare științifică, în perioada 2629.05.2016, în conformitate cu 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.24. Se aprobă încheierea unui contract de comodat prin care Clubul Sportiv Universitar Pitești pune
la dispoziția Universității din Pitești, cu folosință gratuită pe patru ani, automobilele cu nr. de
înmatriculare AG 09 EVK, AG 11 CSU și AG 03 CSU, pentru desfășurarea unor activități de promovare
și dezvoltare a învățământului și cercetării științifice specifice Universității din Pitești.
Art.25. Se avizează solicitarea formulată de Pichineru Cezarina Claudia, absolventă a Universității din
București/Facultatea de Litere/ Limba și Literatura Română- Limba și Literatura Engleză, promoția 2015
de a susține licența în sesiunea iulie 2016 la Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului
Universitar.
Art.26. Nu se avizează solicitarea formulată de Dumitrașcu Anda Mihaela, absolventă a Universității din
București/Facultatea de Litere/ Limba și Literatura Română- Limba și Literatura Engleză, promoția 2015
de a susține licența în sesiunea iulie 2016 la Universitatea din Pitești deoarece nu are aprobarea Senatului
Universității din București.
Art.27. Se amână discutarea solicitării privind recondiționarea tapițeriei pentru 60 scaune de birou din
dotarea sălii de lectură de la Biblioteca centrală. Valoare=2700 lei.
Art.28. Nu se aprobă solicitarea S.C. Cribena Cosmetics SRL de a închiria spaţiu în corpul C al
universităţii pentru activităţi de promovare de produs.
Art.29. Referitor la solicitările formulate de absolvenți a Facultății de Teologie Ortodoxă, programul de
studii de licență: Teologie Ortodoxă Socială, promoția 2011, privind echivalarea competențelor
profesionale dobândite în baza OM nr.6521/2012, conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă a propus
înscrierea absolvenților în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă, programul de studii de licență:
Asistență socială, cu taxă de școlarizare, în vederea obținerii de competențe profesionale necesare
angajării. Consiliul de Administrație aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.
În ședință a fost făcută informarea privind intrarea în vigoare, începând cu data de 08.06.2016, a OUG
pentru modificarea și completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016. Dispozițiile acestei ordonanțe se aplică etapizat începând cu data de 01.08.2016 și
data de 01.12.2017, conform normelor metodologice de aplicare .
Rector,
Conf.univ.dr.ing Dumitru CHIRLEȘAN

10.06.2016

