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MINISTERUL
EDUCAȚIEI
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Nr. 9080/04.07.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 04.07.2018
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 04.07.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează revizie pentru "Procedura operatională de înfiinţare, certificare şi evaluare a
unităţilor de cercetare". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează amendarea Regulamentului de întocmire a statelor de funcţii pentru anul
universitar 2018-2019 cu următorul articol:
"Pentru anul universitar 2018-2019, din raţiuni economice, norma didactică minimă din posturile
titularilor se majorează cu 5 ore pentru toate cadrele didactice, excepţie făcând normele cadrelor
didactice care au peste 50% din normă în filialele universității, pentru care norma didactică minimă se
majorează cu 3 ore. Faţă de această majorare, normele didactice se pot mări suplimentar, în funcţie de
gradul de realizare a activităţilor de cercetare ştiinţifică, dar fără a depăşi limita de 16 ore".
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programelor de studii de licență în Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior pentru:
 Chimie medicală, valoare=1162 lei;
 Electronică aplicată, valoare=1162 lei;
 Reţele şi software de telecomunicaţii, valoare=1162 lei.
Art.4. Se avizează înlocuirea disciplinei Compatibilitate electromagnetică din planul de învăţământ
al masterului Materiale şi Tehnologii Nucleare, anul de studii II, 2018-2019 cu disciplina Tehnici de
analiză structurală. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se aprobă organizarea unor cursuri de pregătire pentru susținerea examenului în vederea
acordării gradului didactic II la Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Limba şi
literatura franceză, în perioada 5-27 iulie 2018, cu perceperea unei taxe de 150 lei/cursant.
Art.6. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Pîrnuță Iuliana pe postul vacant de Administrator
Financiar II S din cadrul Biroului Financiar, începând cu data de 01.08.2018 pe o perioadă de 6 luni.
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Art.7. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni pentru următorii angajaţi din Serviciul Administrativ:
 Crăciun Vasile, pe postul de muncitor calificat în corpurile A şi D, începând cu data de
01.08.2018;
 Țaicu Maria Mirela, pe postul de îngrijitoare corp D începând cu data de 01.08.2018;
 Pițigoi Constantin, pe postul de administrator patrimoniu I S la Cantina studențească a UPIT,
începând cu data de 09.08.2018.
Art.8. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro reprezentând taxă de studii achitată în anul
universitar 2017-2018, pentru anul universitar 2018-2019, studentului Amna Samir Al-Sabbag.
Art.9. Se aprobă alocarea sălilor I 009 şi I 008 pentru mutarea depozitului de carte din corpul D
(17000 volume, cărți și periodice). Cele două laboratoare ale Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie
vor fi relocate în spaţii din corpul central ce urmează să fie identificate. Pentru arhiva bibliotecii,
doamna Şef Serviciu Bibliotecă va identifica şi propune spaţiu şi va desemna persoane din structură
care să gestioneze arhiva.
Art.10. Se aprobă repartizarea unei locaţii în corpul nou al Universităţii în care să se amenajeze un
laborator tip nod informaţional şi de comunicare INSERT_HUB funcţional dotat cu 15 birouri, 15
calculatoare şi periferice, 2 servere, rak, sursa ups, swich, cablare reţea internă, 15 camere web prin
dotare din finanțarea nerambursabilă în valoare de 76550 lei din proiect POCU ID 106731.
Art.11. Se aprobă cazarea unui număr de 14 studenţi, componenţi ai echipelor reprezentative de
baschet feminin şi masculin, în perioada 8-14 iulie 2018, în scopul pregătirii pentru Jocurile
Europene Universitare.
Art.12. Se aprobă decontarea sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile cu transportul studenților
(Pitești-Agigea și retur) și transportul, cazarea și diurna pentru cadrele didactice însoțitoare 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.13. Se aprobă organizarea unui stand de promovare în corpul central al UPIT, pe perioada
Admiterii 2018, în scopul cooptării de noi membri în AIESEC şi ANOSR.
Art.14. Se aprobă efectuarea de lucrări de reparații uși și ferestre din termopan, scurgeri lavoare și
hidranți în corp A, valoare= 3750 lei, la deblocarea sumei din sold.
Art.15. Se aprobă achiziţia de echipamente individuale de protecție si de lucru pentru uzul
lucrătorilor din Serviciul Administrativ, valoare=11905 lei.
Art.16. Se aprobă eliberarea actelor de studii în original de la dosarul personal al studentului care se
retrage de la studii, cu aprobarea rectorului.
Art.17. Având în vedere Ordinul MEN nr. 3714/2018 din 21 mai 2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al
Universităţilor din România, Art.8, alin.(c) care obligă universităţile să opereze în RMUR în
maximum 15 zile lucrătoare orice modificare care intervine asupra statutului studenţilor sau
cursanţilor, de la momentul emiterii sau primirii documentului administrativ (decizie de senat, copie
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certificat deces, document solicitare întrerupere studii etc.), se aprobă ca secretariatele care
gestionează studenţi să informeze Serviciul Contabilitate asupra acestor modificări în termen de 15
zile lucrătoare de la data înregistrării documentului.
Art.18. Se aprobă alocarea de spaţii de învăţământ pentru activităţi didactice Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Drept în corpurile B, I, S pentru relocare din corpul D. Identificarea acestor spaţii se
face în colaborare cu Prorectorul pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic.
În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
 AIESEC – adresă informare privind lipsa motivată din ședința CA-ului a studentei Țenu Lilia
și prezența în ședință a studentului Răzvan Uscatu;
 Convocare şedinţă cu tot personalul administrativ vineri, 06.07.2018, ora 12,00, sala S 009;
 Convocare şedinţă cu membri comisiei tehnice de analiză a resurselor în domeniul Tehnologia
Informaţiei, miercuri 11.07.2018, ora 10,00 la cabinetul domnului rector. Este invitată să
participe doamna Director Economic-ec. Lucia Stan;
 Se prelungeşte termenul de predare a primelor versiuni de state de funcţii pentru anul
universitar 2018-2019 până joi, 05.07.2018, ora 14,00.

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

