ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 15454/24.10.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 24.10.2018
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 24.10.2018 ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă "Ghidului Competiției Interne de Proiecte de Cercetare Științifică 2018". Lansarea
competiţiei se va face în data de 01.11.2018.
Art.2. Se aprobă criteriile și punctajele asociate rezultatelor activităților de cercetare științifică de
excelență pentru competiția ”Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2018”.
Art.3. Se aprobă nota de fundamentare a Bugetului pentru stimularea activității de cercetare științifică
pe anul 2019, astfel:
- Stimularea activității de cercetare științifică şi creaţie universitară de excelenţă=60000 lei;
- Decontarea cheltuielilor de publicare şi participare la manifestări ştiinţifice=30000 lei;
- Competiția Internă de Proiecte de Cercetare Științifică - 2018=52500 lei;
- Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2018=7500 lei.
Total cheltuieli bugetate pentru anul 2019=150000 lei.
Art.4. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Marketing Universitar
rezultat prin reorganizarea Centrului pentru Cooperare cu Mediul Socio-Economic &Incubare de
Afaceri aflat în subordinea Prorectorului pentru Relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socioeconomic. Directorul Centrului de Marketing Universitar este numită doamna conf. univ. dr. Amalia
Duțu. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului UPIT-Media aflat în
subordinea Prorectorului pentru Relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de Comunicare, Relaţii
Publice şi Registratură- revizia 1, necesară ca urmare a reorganizării structurii. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
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Art.7. Se avizează "Plan integral de activitate al Sistemului Informațional de Marketing al UPIT". Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se aprobă înlocuirea dlui. prof. dr. ing. Ivan Florian din componenţa Comisiei de Analiză şi
Disciplină, cu dl. prof. dr. ing. Boroiu Alexandru.
Art.9. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre aprobare completarea Comisie de Etică și
Deontologie Universitară cu studenţi care vor înlocui membrii care au finalizat studiile.
Art.10. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre aprobare documentația specifică
programului de conversie profesională ”Educație tehnologică”, planuri de învățământ şi state de
funcții pentru Centrul de Formare Muntenia.
Art.11. Se aprobă, la propunerea Direcției Secretariat General, lista cu studenții care studiază ”cu
taxă” în anul universitar 2018-2019 și cărora li se suspendă calitatea de student pentru neplata taxei
de studiu până la data de 21.10.2018.
Art.12. Se aprobă, la propunerea Direcției Secretariat General, ordinul de exmatriculare nr.
159/22.10.2018.
Art.13. Având în vedere necesitatea clarificării situaţiilor privind studenții care au primit aprobare
pentru întrerupere de studii, an de grație, an de refacere, reînmatriculări în anul universitar 2018/2019,
se acordă termen de o săptămână în care decanatele vor transmite Consiliului de Administraţie
propuneri nominale în baza cărora se va reanaliza situaţia şi adopta hotărâri în consecinţă.
Art.14. Având în vedere solicitarea de clarificări privind redistribuirea locurilor subvenționate la
nivelul FSEFI, Consiliul de Administraţie solicită Consiliului Facultăţii să prezinte un răspuns în scris
domnului Director al Departamentului Educaţie Fizică şi Sport şi să informeze despre conţinutul
acestuia Consiliul de Administraţie şi Senatul.
Art.15. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre analiză şi aprobare propunerea
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept privind scoaterea la concurs, în vederea promovării, a două
posturi vacante de profesor în semestrul I al anului universitar 2018-2019.
Art.16. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar în
vederea ocupării acestuia pe perioadă determinată începând cu data de 01.01.2019.
Postul este prevăzut în statul de funcţii al CRC&D-Auto- Laboratorul de Automobile Inteligente şi în
lista de personal a Proiectului complex SENSIS, Cod:PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419. Statul de
funcţii se supune aprobării Senatului universitar.
Art.17. Se avizează, la propunerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, solicitări ale
studenților doctoranzi care doresc prelungirea studiilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.18. Se avizează şi se transmit Senatului universitar spre aprobare următoarele cereri de transfer,
începând cu anul universitar 2019/2020:
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-

Conf.univ.dr. Radu Miculescu –de la IOSUD Universitatea din Pitești la IOSUD Universitatea
Transilvania din Brașov;
Lect. dr. Mihail Alexandru-Iancu –de la IOSUD Universitatea din Pitești la IOSUD
Universitatea Politehnică din București.

Art.19. Se aprobă alocarea sumei de 1428 lei reprezentând contravaloarea legitimațiilor de transport
CFR, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2018-2019.
Art.20. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre aprobare solicitarea domnului
conf.univ.dr. Neagoe Claudiu Ion privind susținere de activități de conducere doctorat în cadru Școlii
Doctorale a Universității ”Valahia” din Târgoviște.
Art.21. Se aprobă deplasarea la Iași la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, pentru participare la
sesiunea aniversară a 70 de ani de existență a Facultății de Mecanică, următoarelor cadre didactice:
conf.univ.dr. Adrian Clenci, ş.l.dr.ing. Rodica Niculescu şi prof.univ.dr. Alexandru Boroiu.
Deplasarea se face cu auto personal şi se asigură decontarea cheltuielilor de deplasare din fonduri
proprii ale universităţii.
Art.22. Se aprobă detașarea unei persoane pe post de secretar gestiune studenți la Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Art.23. Se aprobă amânarea la plata primei tranșe din taxa de studiu aferentă anului universitar curent
pentru studenta Ene (Mercea) Codruța, până la data de 16 ianuarie 2019.
Art.24. Se aprobă amânarea la plata primei tranșe din taxa de studiu aferentă anului universitar curent
pentru studentul Vlădescu Răzvan Petre, cu maxim 25 zile calendaristice.
Art.25. Se respinge solicitarea d-nei Stancu Maria Diana, absolventă în anul 2008, de a susține
examenul de disertație în anul universitar 2018-2019.
Art.26. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
- Biroul Tehnic Investiții – efectuare lucrări în vederea obținerii avizului de funcționare din
partea ISU Argeș la corpul central, valoare= 5 650 883,99 lei. Se va transmite Senatului
universitar spre aprobare având în vedere faptul că parte din sumă se suportă din venituri
proprii ale universităţii;
- Biroul Tehnic Investiții – efectuare lucrări de legătură canalizare la cămin studenţesc,
montare obiecte sanitare și utilaje tehnologice la bucătărie Academica, valoare= 5200 lei;
- Achiziţie servicii de audit financiar anual pentru perioada de derulare a proiectului SENSIS,
valoare= 5000 lei;
- FECC- achiziţie capcana iMetosiScout PHEROMONE, valoare=5034 lei;
- Achiziţie echipamente laborator pentru proiectul BIOHORTINOV, valoare= 10072 lei;
- Centrul IFR – elaborare suporturi cursuri, achiziţie birotică, papetărie, valoare= 9923,78 lei;
- Achiziţie echipamente birotică necesare activităţilor de cercetare în proiectul PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0446, valoare= 1740 lei;
- Achiziţie microscop, tabletă, c-mountadapter necesare activităţilor de cercetare la Şcoala
Doctorală de Biologie, valoare= 12598 lei;
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Serv. Administrativ –achitare taxă emitere aviz de amplasament pentru construcție cămin
studenţesc, valoare=113,05 lei şi taxă pentru obținere acord de mediu etapa I, valoare=100 lei.

Art.27. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat la specializarea Drept, anul II, de la studenta
Ababii Iuliana la studenta Sincu Andreea Daniela, pentru anul universitar 2018/2019.
În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
- Analiza eficienţei financiare a programelor de studii pentru anul universitar 2018-2019,
situaţia va fi prezentată şi Senatului universitar;

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

