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MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 3162/06.03.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.03.2019
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 06.03.2019 ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă, la propunerea Direcției Economice, ca plata salariilor aferente programelor de
conversie profesională, doctorate, grade didactice, alte programe aflate în derulare să se amâne după
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
Art.2. Se acordă zi liberă tuturor salariatelor din Universitatea din Pitești în data de 08.03.2019.
Activitățile obligatorii din această dată se vor reprograma/recupera după un program stabilit de comun
acord cu șeful ierarhic superior.
Art.3. Se aprobă redistribuirea activităților didactice din statul de funcții al Departamentului de Științe
ale Educației, Programul de studii Conversie Profesională, disciplina Educație muzicală și Didactica
educației muzicale în semestrul al II-lea d-lui conf.univ.dr. Ioan Isăroiu.
Art.4. Se aprobă ″Strategia evaluării și asigurării calității educației în Colegiul Terțiar Nonuniversitar
2019-2021″.
Art.5. Se avizează ″Procedură operațională privind circuitul documentelor în UPIT″. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează transformarea postului de Secretar I S într-un post de Secretar S debutant la nivelul
Colegiului Terțiar Nonuniversitar precum și, ocuparea postului de Secretar S debutant în Statul de
funcții al Universității din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se aprobă plata integrală a despăgubirilor constând în drepturi salariale cu titlul de sumă
compensatorie tranzitorie pentru deținerea titlului științific de doctor, conform deciziei Curții de Apel
Pitești 3775/27.11.2018, după aprobarea liniei bugetare de către M.E.N.
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Art.8. Se aprobă ″Raportul privind desfășurarea competiției interne de proiecte de cercetare științificăCIPCS 2017″.
Art.9. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii calificării
aferentă programelor de studii de masterat în domeniul Teologie în Registrul Național al Calificărilor
din Învățământul Superior. Suma totală este de 2208 lei.
Art.10. Se aprobă solicitarea ISJ Argeș privind alocarea Sălii de Sport a universității în perioada 0506.04.2019 pentru desfășurarea Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la handbal masculin.
Art.11. Se aprobă închirierea Sălii de Sport a universității în perioada 12-15.03.2019, interval orar
18.00-20.00 pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de handbal a Clubului Sportiv Dacia Mioveni,
cu aplicarea tarifului de închiriere în vigoare.
Art.12. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora ca urmare a concursurilor
de ocupare a posturilor vacante din statul de funcții al Departamentului Autovehile și Transporturi.
Art.13. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora ca urmare a concursurilor
de ocupare a posturilor vacante din statul de funcții al Departamentului de Științe ale Naturii. Se aprobă
cererile de efectuare activități în regim PO de către conf.univ.dr. Mitu Liviu.
Art.14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar componența comisiei de
acordare a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare pentru studenți ai
universității EURO 200, astfel:
Conf.univ.dr. Ionuț Adrian SĂMĂRESCU – Prorector – Președinte
Lucia STAN – Director Economic – Membru
Lect.univ.dr. Sorin FIANU – Director C.A.S. – Membru
Smaranda Găvan – Secretar Șef – Membru
Constantin Valentin TUȚĂ – secretar comisie
Art.15. Se aprobă prelungirea detașării dlui Dalu Iulian pe postul de muncitor cu atestat de pază la
Corp A+D pentru 6 luni respectiv perioada 01.04-30.09.2019.
Art.16. Se aprobă solicitarea studentei Plăcintescu Delia Maria de la masterul Matematică Didactică
privind scutirea de la plata sumei de 100 lei și reluarea calității de student deoarece neplata taxei în
perioada stabilită s-a datorat unor probleme apărute la baza de date.
Art.17. Se aprobă solicitarea studentului Catană Marian Gabriel/FMT/TSR/I privind anularea cererii
de retragere de la studii.
Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 FSEFI-achiziție plante pentru realizarea standului facultății la Simfonia Lalelelor, valoare= 300
lei;
 FSEFI-achiziție plante decorative pentru realizarea standului facultății la Simfonia Lalelelor,
valoare= 500 lei
 Biblioteca – achiziție publicații pentru FECC, valoare= 388 lei;
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Compartiment juridic – achiziție servicii de consultanță și evaluare imobiliară (teren), valoare=
2000 lei;
Secretariat prorector CSI – achiziție produse papetărie, valoare= 181 lei.

Art.19. Se aprobă initierea procedurii de achiziție de servicii de copiere și multiplicare.
Art.20. Se redirecționează către Decanul FSESSP referatul primit din partea Colegiului Național Ion
Minulescu privind eliberarea spațiilor școlare în intervalul orar 08.00-14.00, în zona ocupată de Centrul
universitar Slatina, pentru punct de vedere.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Raportul privind starea universității pentru anul 2018 va fi depus la Senat până la data de
15.03.2019;
 Se stabilește data pentru desfășurarea referendumului privind modalitatea de alegere a
rectorului- 28.06.2019;
 Biroul electoral al universității este format dintr-un număr impar de membri (5-7 membri),
dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire juridică și 1-2 sunt studenti. Astfel, din partea
fiecărei facultăți va fi desemnat câte un membru. Componența B.O. va fi avizată în ședința C.A.
din 13.03.2019 și transmisă spre aprobare Senatului;
 AIESEC va elabora un raport anual privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor
studenților în Universitatea din Pitești;
 DGA va prezenta un raport sintetric privind starea actuală a centralei termice din corpul B.

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