ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 14411/23.10.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 23.10.2019
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 23.10.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează ″Procedură privind recunoașterea automată în cadrul UPIT a diplomei de doctor și a
titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate″. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează susținerea examenului de finalizare a studiilor de către studenții de la programul de
studii universitare de licență Artele Spectacolului la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, în cadrul
Facultății de Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului, pe perioadă determinată,
de Asistent universitar-poz.54. în Statul de funcții al Departamentului de Limbă și Literatură, Istorie și
Arte de către doctorand Udrescu Vasile Ovidiu
Art.4. Se aprobă plata tarifului de 1263 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programului de studiu de licență Ingineria mediului în R.N.C.I.S.
Art.5. Se aprobă deplasarea la Universitatea de Vest din Timișoara pentru dl. lect.univ.dr. Deaconu
Laurențiu –Director C.T.I.C.I. și dna. inf. Deaconu Mihaela – reprezentantul UPIT pentru participare la
Adunarea Generală a Asociației ANELIS+, în perioada 07-08.11.2019. Costurile deplasării sunt de 700
lei și se suportă din venituri proprii ale universității.
Art.6. Se aprobă deplasarea dlui prof.dr.ing. Boroiu Alexandru la Universitatea din Craiova pentru
participare la Congres SMAT 2019, în perioada 23-25.10.2019. Costul estimat al deplasării este de 1500
lei și se decontează conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de
participare la manifestări științifice.
Art.7. Se aprobă deplasarea dlui ș.l.dr.ing. Boroiu Andrei Alexandru la Universitatea din Craiova pentru
participare la Congres SMAT 2019, în perioada 23-25.10.2019. Costul estimat al deplasării este de 1500
lei și se decontează conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de
participare la manifestări științifice.
Art.8. Se aprobă deplasarea dnei. ș.l.dr.ing. Bădărău Șuster Helene la Universitatea din Craiova pentru
participare la Congres SMAT 2019, în perioada 23-25.10.2019. Costul estimat al deplasării este de 1400
lei și se decontează conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de
participare la manifestări științifice
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Art.9. Se aprobă deplasarea dnei. conf.dr.ing. Neagu Elena la Universitatea din Craiova pentru
participare la Congres SMAT 2019, în perioada 23-25.10.2019. Costul estimat al deplasării este de 1100
lei și se decontează conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de
participare la manifestări științifice
Art.10. Se aprobă deplasarea dnei. Puzdrea Livia Georgiana în calitate de administrator al contului UPIT
de pe platforma digitală PCUe la întâlnirea de lucru a utilizatorilor platformei Punctul de Contact Unic
electronic care se desfășoară la Brașov în perioada 31.10.-01.11.2019. Se asigură decontarea
cheltuielilor de transport, cazare si participare din venituri proprii ale universității.
Art.11. Se aprobă revenirea asupra sancțiunii de suspendare a calității de student, în semestrul I al anului
universitar curent, aplicate dlui. Luca Constantin Marian, se retrage sancțiunea și se acordă Avertisment.
Art.12. Se amână rezoluția în cazul solicitării absolventei Vlad Claudia Mariana privind susținerea
examenului de finalizare a studiilor în sesiunea februarie 2020, până la obținerea unui punct de vedere
din partea dnei. Secretar Șef.
Art.13. Se aprobă înscrierea la modulul psihopedagogic nivelul II postuniversitar și recunoașterea
notelor obținute în timpul desfășurării cursurilor postuniversitare de nivel II, precum și reportarea
sumelor plătite în cuantumul taxei de școlarizare pentru următorii solicitanți: Matei Anisia Elena, Nistor
Constantina și Moină Oana Alina.
Art.14. Se aprobă solicitarea studenților promoției 2016-2019 ai Facultății de Teologie, Litere, Istorie
și Arte, specializarea Pedagogie Muzicală, privind înscrierea la modulul psihopedagogic nivelul I și
recunoașterea notelor obținute în timpul desfășurării cursurilor de nivel I, precum și reportarea sumelor
plătite în cuantumul taxei de școlarizare.
Art.15. Se aprobă restituirea sumei de 140 lei studentului Geamăna Cosmin Ben/FTLIA/TAS/II
reprezentând taxă precazare cămin și regie cămin luna octombrie.
Art.16. Se aprobă solicitarea studentei Stoica Alina-Elena privind cazarea în căminul studențesc,
împreună cu soțul, pe durata anului universitar 2019-2020. Se va achita chiria lunară corespunzător
numărului de locuri de cazare din cameră.
Art.17. Se aprobă afilierea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie ca membru
organizațional la Asociația Psihologilor din România și plata taxei de 450 lei.
Art.18. Se aprobă solicitarea depusă de Camera Notarilor Publici Pitești privind punerea la dispoziție a
amfiteatrului CC1 cu o capacitate de minim 100 de persoane în zilele de 15-16 noiembrie 2019.
Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate:










Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră – achiziție hârtie xerox, tonere, valoare=535 lei;
Baza Sportivă – achiziție materiale pentru reparații instalații sanitare, valoare=1015 lei;
BUP – achiziție tub led, plăci tavan decorativ, valoare=1500 lei;
BUP – achiziție publicații tehnice, valoare=1186 lei;
FTLIA – achiziție materiale pentru reparații, valoare=193 lei;
Biroul Tehnic Investiții –lucrări de modernizare Cămin 3, valoare=194346 lei;
CMCPU – achiziție produse de papetărie, valoare=198 lei;
FSEFI – achiziție echipamente laborator Kinetoterapie și motricitate specială, valoare= 6350 lei;
Biroul Tehnic Investiții –reparații învelitoare Aula Corp B, valoare=25835 lei;
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Serv. Administrativ – achiziție acumulatori, module GSM GPRS, valoare=3380 lei;
Școala doctorală ″Știința sportului și educației fizice″- achizitie echipamente, valoare=49830 lei.

Art.20. Având în vedere faptul că în data de 19.11.2019 se sărbătorește Ziua cercetătorului și
proiectantului din România, Universitatea din Pitești organizează workshopul ″Îmbunătățirea
performanțelor de cercetare prin participarea instituțiilor în consorții CDI în domenii prioritare″.
Se aprobă utilizarea sălii de lectură a Bibliotecii UPIT pentru organizarea acestui eveniment, asigurarea
de servicii de catering de către cantina studențească precum și servirea mesei în locația Academica.
Art.21. Se respinge nota de fundamentare financiară pentru programele de conversie profesională –
Departamentul de Educație Fizică și Sport și se solicită revizuirea tarifului pentru activitățile didactice
desfășurate în regim de plata cu ora urmând ca documentul să fie supus aprobării în viitoarea ședință a
Consiliului de Administrație.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Necesitatea înlocuirii, ca membri ai Senatului, a studenților care au înregistrat mai mult de 4
absențe de la ședințe;
 Cursuri de formare profesională – limbi străine pentru cadre didactice auxiliare și din Serviciul
Ad-tiv;
 Necesitatea depunerii planurilor de învățământ traduse în cel puțin o limbă străină la Prorectorul
pentru Relații Internaționale, deasemenea și variante sintetice ale fișelor disciplinelor într-o
limbă de circulație internațională.

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

