ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 3424/13.03.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.03.2019
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 13.03.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se constituie Biroul Electoral la nivelul Universității din Pitești responsabil cu organizarea și
desfășurarea referendumului pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului pentru mandatul 20202024, conform art.20, alin (3) din Metodologia-cadru referitoare la procesul de stabilire si de alegere
a structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor din sistemul national de invatamant
superior, astfel:
1. Lect.univ.dr. Daniela IANCU- Facultatea de Științe Econom,ice și Drept;
2. Lect.univ.dr. Ionuț MERCEA- Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;
3. Lect.univ.dr. Nicoleta Anca ȘUȚAN- Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică;
4. Ș.l.dr.ing.Mihaela Rodica TEODORESCU- Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare;
5. Lect. univ. dr. Alina MARINESCU- Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte;
6. Ș.l.dr.ing. Andrei Alexandru BOROIU– Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
7. Badea George- student.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează ″RAPORT PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII – 2018″. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.3. Se avizează ″Raport privind implementarea recomandărilor comisiei ARACIS de evaluare
instituțională 2017″. Recomandările sunt extrase din Raportul Departamentului de Evaluare a Calității
al ARACIS privind evaluarea externă a calității academice din Universitatea din Pitești. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează ″Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii din
Universitatea din Pitești″, ediția I, revizia a-II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează ″Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a
programelor de studii″, ediția a-III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă, la propunerea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, conferirea titlului de
Doctor Honoris Causa dlui. prof. univ. dr. emerit Silviu Angelescu de la Universitatea din București.
Se transmite Senatului universitar.
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Art.7. Se aprobă plata taxelor de evaluare periodică de către ARACIS pentru programele de studii de
masterat:
 Managementul logisticii – domeniul de masterat Inginerie și Management, valoare taxă=3743 lei;
 Concepția și Managementul Proiectării Automobilului –domeniul de masterat Ingineria
Autovehiculelor, valoare taxă=5614,5 lei.
Art.8. Se aprobă lista directorilor ce vor gestiona proiectele FDI 2019 ce vor fi propuse de către
Universitatea din Pitești, astfel:
 D1-Echitate- conf.univ.dr. Adrian SĂMĂRESCU;
 D2-Internationalizare-conf.univ.dr. Emanuel SOARE;
 D3-Gradini&Statiuni-CS III-Aurelian-Denis NEGREA;
 D5-Calitate- prof.univ.dr. Viorel NICOLAE;
 D6-Sustinere cercetare-ș.l.dr.ing. Marian-Catalin DUCU.
Art.9. Se aprobă decontarea sumei de 2488,92 lei, reprezentând echivalentul a 42 de ore în regim PO
acordate în conformitate cu Procedura operațională privind stimularea financiară a tinerilor cercetători,
titulari ai UPIT, cu rezultate de excelență în activitatea de cercetare științifică PO-CCDI-02.
Art.10. Se aprobă decontarea sumei de 12978 lei reprezentând cheltuieli de participare la manifestări
științifice și de realizare de publicații, de către cadrele didactice și cercetătorii UPIT, conform PO-CCDI04.
Art.11. Se aprobă plata sumei de 5000 lei reprezentând cotizația de membru în Consiliul Național al
Rectorilor a Universității din Pitești aferentă anului 2019.
Art.12. Se aprobă plata sumei de 7591 lei reprezentând contravaloarea taxei pentru autorizarea
provizorie a două calificări ce se înființează prin proiectul POCU/320/6/21.Suma este prevăzută în
bugetul proiectului.
Art.13. Se aprobă solicitarea formulată de Centrul de Transfer Tehnologic privind utilizarea sălii de
lectură a BUP pentru organizarea workshop-ului LOGITICS HUB-JUNIOR în data de 28.03.2019 în
intervalul orar 13,30-18,00.
Art.14. Se aprobă solicitarea dnei conf.univ.dr.Bălilescu Mihaela Loredana privind utilizarea sălii vechi
a Senatului –Rectorat parter în data de 29.03.2019, orele 10.00-13.00, pentru susținerea tezei de abilitare
în domeniul Matematică.
Art.15. Se aprobă solicitarea AIESEC privind punerea la dispoziție a unei săli de curs în data de
21.03.2019, de la ora 17.00, pentru organizarea evenimentului Big Picture. Se atribuie sala S 009.
Art.16. Se aprobă nota de informare privind necesitatea efectuării vizitei medicale periodice conform
Legii nr. 319/2006 și H.G. 355/2007 pentru toți salariații universității. Neprezentarea salariaților în
perioada destinată efectuării vizitei medicale se sancționează conform legislației în vigoare.
Se aprobă achiziția acestor servicii de medicina muncii în limita sumei de 12903 lei.
Art.17. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Ing.Tican Florin pe postul de Șef Serviciu Administrativ
pe o perioadă de 6 luni, respectiv pentru perioada 01.05-31.10.2019.
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Art.18. Se aprobă alocarea unui spațiu în căminul studențesc nr. 3 pentru relocarea cabinetului
stomatologic cu amenajarea unei săli de așteptare și cu grup sanitar propriu.
Art.19. Se respinge solicitarea studentei Pătrașcu Ramona Mihaela de retragere de la studii fără plata
tranșei a doua din taxa de studii având în vedere că acest demers era posibil până la data de 19.02.2019,
conform contractului de studii.
Art.20. Se transmite Biroului Juridic solicitarea dlui Marinescu Mihai/FECC, exmatriculat prin Ordinul
de exmatriculare nr. 156/2017, de a efectua plata eșalonată a taxei de studiu restante.
Art.21. Se respinge redistribuirea unui loc subvenționat de la programul de studii Limba și literatura
engleză- Limba și literatura spaniolă, loc rămas neocupat prin retragerea unei studente de la studii în
cursul semestrului II.
Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Serv. Administrativ –– achiziție de materiale pentru reparații instalații sanitare, valoare=165 lei;
 Serv. Administrativ – achiziție materiale și echipamente pentru reabilitarea instalațiilor de
iluminat exterior în campusul din str. Târgu din Vale, valoare=10660 lei;
 Serv. Administrativ –efectuare revizie și intervenție la centrala termică din corp B, valoare=
792 lei.
În ședință au mai fost prezentate următoarele:
 Informare privind evenimentul organizat de Universitatea din Pitești:
Marți 19.03.2019, ora 11.00, va începe în Sala de Festivități a Campusului Central, seminarul – dezbatere
cu
tema
„România,
UE,
Rusia
–istorie,
relațiile
actuale
și
tendințe”.
Acest seminar este prezidat de Excelența Sa, dl. Valery KUZMIN, Ambasador Extraordinar şi
Plenipotențiar al Federației Ruse în România.
 Erasmus Open Doors: 15.03.2019.

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

