ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 1846/06.02.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.02.2019
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 06.02.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă emiterea deciziei privind componența Comisiei de burse pe Universitate, astfel: se
completează comisia cu Dănăcică V. Ioan Robert- reprezentantul studenților în Consiliul de
administrație prin retragerea studentei Lilia Țenu.
Art.2. Se avizează Planul operațional pe anul 2019 al Universității din Pitești și se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează Raportul de evaluare internă a IOSUD din Universitatea din Pitești. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră, ediția 3, revizia 2. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor pentru aplicarea Procedurii operaționale
privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări ştiinţifice - PO-CCDI-04,
după cum urmează:
Preşedinte: Conf. dr. ch. PLĂIAŞU Adriana Gabriela
Membri:
Ec. STAN Lucia
Conf. dr. ing. MAZĂRE Alin
Ş.l. dr. fiz. BĂRBUCEANU Mircea
Secretar:

MINCĂ Violeta

Art.6. Se aprobă componenţa comisiei de analiză a cererilor pentru aplicarea Procedurii operaționale
privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenţă - PO-CCDI-02, după cum urmează:
Preşedinte: Prof. dr. ing. NIŢU Eduard Laurenţiu – prorector CSI
Membri:
Conf. dr. ch. PLĂIAŞU Adriana Gabriela – director CCDI
Lector univ. dr. NEBLEA Monica – reprezentant FSEFI
Secretar:
MINCĂ Violeta
Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar organizarea examenului de
finalizare a studiilor universitare de licență pentru absolvenții Universității ”1 Decembrie 1918” Alba
Iulia de la programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială la Universitatea din Pitești.
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Art.8. Se aprobă începerea demersurilor privind inițierea unu nou program de studii universitare de
masterat, denumit Managementul medical al dezastrelor (2 ani, cursuri de zi, domeniul Sănătate) la
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică.
Art.9. Se aprobă ca studenții nominalizați în Hotărârea Senatului UPIT nr. 303/17.12.2019, beneficiari
ai burselor speciale din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa anuală de școlarizare să nu suporte
consecințele neachitării taxei de școlarizare până la termenele stabilite contractual deoarece în bugetul
Universității nu sunt disponibile sumele aferente plăților acestor burse până la aprobarea BVC 2019.
Art.10. Se aprobă punerea în executare a unor hotărâri judecătorești având ca obiect despăgubiri
constând în drepturi salariale ce li se cuvin cu titlu de sumă compensatorie tranzitorie pentru deținerea
titlului științific de doctor salariaților din cadrul ASUP, pentru perioada 30.01.2014-31.07.2016.
Art.11. Se aprobă următoarele redistribuiri ale activităților didactice în regim de plata cu ora pentru
semestrul al II-lea:




FECC, de la conf. univ. dr. Chiță Monica-Anca la alte cadre didactice titulare în DECIE sau
asociate conform propunerilor facultății;
FSED, de la lect.univ.dr. Ionescu Sorina la alte cadre didactice din Departamentul de Drept și
Administrație Publică,
FSEFI, de la lect.univ.dr. Negru Magdalena la alte cadre didactice din Departamentul de
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate.

Art.12. Se avizează trecerea postului de prof., poziția 5 titular, din statul de funcțiuni al departamentului
de Educație Fizică și Sport, în post vacant, ce va putea fi repartizat la plata cu ora ca urmare a pensionării
dlui. prof. univ. dr. Năstase Viorel. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se aprobă îndreptarea erorii produse prin omiterea studentului Beqo Erjol din Albania de pe lista
cu studenți bursieri ai statului român. Se aprobă întocmirea documentelor necesare acordării bursei pe
perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019 și în continuare.
Art.14. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat de la programul de studii de licență Horticultură,
anul I, loc rămas vacant după retragerea studentului Roboiu C.D. Ștefan Eugen, la programul de studii
de licență Asistență Medicală Generală, anul I, loc ce urmează a fi ocupat, începând cu sem. II, de
studenta Ghină Loredana Elena.
Art.15. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat de la programul de studii de licență ECTS anul I,
loc rămas vacant după retragerea studentei Stanciu Andreea Teodora, studentului Deaconu Alexandru
Marian în cadrul aceluiași program, începând cu sem. II.
Art.16. Se aprobă redistribuirea locurilor subvenționate rămase neocupate prin optarea pentru regim cu
taxă a studenților Peleș Georgian Rafael și Ioniță Mariana Florentina de la Facultatea de Științe
Economice și Drept. Începțnd cu sem. al II-lea aceste locuri vor fi ocupate de Vasile Elena Cristina și
Radu Cătălin Constantin.
Art.17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea domnului Fotache
Liviu- absolvent în promoția 2013 la specializarea Drept-FR, de a susține examenul de licență în sesiunea
iunie-iulie 2019 la Facultatea de Științe Juridice, specializarea Drept, din cadrul Universității Constantin
Brâncoveanu.
Art.18. Se amână discutarea solicitării domnului Petcu Mihai Cristian privind amânarea plății celei dea doua tranșe a taxei de școlarizare până la data de 29.03.2019, până la obținerea unui punct de vedere
al dnei Director a CTN.
Art.19. Se aprobă plata diferenței tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programului de studiu de masterat Terapie ocupațională în comunitate, în cuantum
de 25 lei.
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Art.20. Se aprobă plata diferenței tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programului de studiu de masterat Kinetoterapie la persoanele cu dizabilități, în
cuantum de 101 lei.
Art.21. Se aprobă finanțarea cu 22458 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii universitare
de licență ″Rețele și software de telecomunicații″ de către ARACIS.
Art.22. Se aprobă finanțarea cu 22458 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii universitare
de licență ″Electronică aplicată″ de către ARACIS.
Art.23. Se aprobă referatul de necesitate privind cheltuieli de cazare și decontare transport în valoare
de 1160 lei, din contract de sponsorizare- conf.univ.dr. Adrian Clenci.
Art.24. Se aprobă achiziția de bonuri de benzină în valoare de 5010 lei necesară pentru mașinile
proprietatea universității.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 SLUP – solicită începerea demersurilor pentru încheierea pentru toți angajații UPIT a unor
asigurări de sănătate voluntare sau servicii medicale furnizate sub formă de abonament,
deductibile din impozitul pe venit suportat de angajator. Această propunere rămâne în analiza
conducerii universității,
 Informare privind demararea procesului de recrutare a posibililor viitori studenți din rândul
elevilor din licee precum și prezentarea spotului publicitar produs de UPIT Media,
 Informare privind Catalogul Angajatorilor- publicație on-line la care au aplicat peste 40 de
companii locale și care se dorește să ajungă la 100 de companii.

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

