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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 08.02.2016

Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării Științifice nr. 4248 din 22.06.2015;

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 08.02.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Casa Studenţilor din Piteşti şi Direcţia
Judeţeană pentru Tineret şi Sport Argeş. Se înfiinţează Centrul pentru Tineret cu sediul în cadrul
Universităţii din Piteşti, prin care se vor derula activităţi ştiinţifice, culturale, sportive, etc. finalizate cu
obţinerea unor facilităţi pentru studenţi: locuri în tabere, excursii, premii, cursuri gratuite pentru
studenţi, stagii de practică în jurnalism.

Art.2. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare între Universitatea din Piteşti şi Universitatea "Sv.
Kiril i Metodji"din Skopje - Republica Macedonia în domeniul ştiinţific şi educaţional.

Art.3. Se aprobă restituirea taxei de scolaritate următorilor cetăţeni străini admişi la studii în anul
pregătitor la Universitatea din Piteşti şi care nu sunt înmatriculaţi la această dată: MEHDI EL
MERNISSI-Maroc; MOHAMAD SARMINI-Siria; SIKIRULAHI OPEYEMI SULAIMAN-Nigeria.

Art.4. Se aprobă deplasarea dnei prof.univ.dr. Marioara Abrudeanu la CNADTCU-Bucureşti,
08.02.2016.

Art.5. Se aprobă validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor profesor-poz.1, respectiv
profesor-poz.2 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial
conform procesului verbal încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie în
data de 08.02.2016. În urma concursului, posturile au fost ocupate astfel:

 profesor-poz.1, conf.univ.dr.ing. Eduard Niţu;
 profesor-poz.2, conf.univ.dr.ing. Nicolae-Doru Stănescu. Se transmit Senatului universitar.

Art.6. Se aprobă validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului conferenţiar-poz.9 din
Statul de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe ale Naturii conform procesului verbal încheiat în cadrul
şedinţei Consiliului Facultăţii de Ştiinţe. În urma concursului, postul a fost ocupat de lect.univ.dr.
Monica Popescu. Se transmite Senatului universitar.

Art.7. Se aprobă validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului asistent-poz.56 din Statul
de funcţiuni al Departamentului de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică conform procesului
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verbal încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare. În
urma concursului, postul a fost ocupat de dl. Bogdan Adrian Enache. Se transmite Senatului universitar.

Art.8. Se aprobă modificarea componenţei nominale a comisiilor pentru colocviul de admitere în
vederea obţinerii gradului didactic I de către profesori din învăţământul preuniversitar, organizat în data
de 09.02.2016 de către DPPD, pentru specializările Limba şi literatura română şi Chimie, conform
propunerilor director DPPD.

Art.9. Se aprobă modificarea încadrării d-nei Diana Elena Brînză de la Departamentul de Finanţe,
Contabilitate şi Economie al Facultăţii de Ştiinţe Economice din funcţia de asistent universitar pe
perioadă determinată în asistent universitar pe perioadă nedeterminată, poz.34 din statul de funcţiuni al
departamentului, deoarece la data de 19.01.2016 i-a fost eliberată diploma de doctor în domeniul
Contabilitate. Se transmite Senatului universitar.

Art.10. Având în vedere că Universitatea din Piteşti se află în litigiu cu persoane fizice privind
restituirea în natură/măsuri în compensare pentru un imobil teren în suprafaţă de 57 mp aflat în
administrarea universităţii, se aprobă următorul punct de vedere: nu este posibilă o restituire în natură
sau compensare cu o altă suprafaţă de teren ci doar măsuri compensatorii prin echivalent (de la Fondul
Proprietatea).

Art.11. Se aprobă completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere  pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti cu prevederile OMENCS nr.
3107/2016. Se transmite Senatului universitar.

Art.12. Se aprobă completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor
pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti cu prevederile OMENCS nr. 3098/2016.
Se transmite Senatului universitar.

Art.13. Se aprobă transmiterea către Consiliul Naţional al Rectorilor a unui raport al Universităţii din
Piteşti privind decizia luată în cazul cadrelor didactice care apar în lista profesorilor universitari şi
conferenţiari care au semnat recomandări persoanelor aflate în regim de detenţie, situaţie ce cade în
incidenţa Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor. Raportul întocmit de comisia de etică va fi
prezentat în proxima şedinţă de Senat.

Art.14. Se aprobă depunerea dosarului de evaluare periodică de către ARACIS a programului de studii
Asistenţă Managerială şi Secretariat de la Piteşti. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.15. Se aprobă exmatricularea următorilor studenţi internaţionali care au fost înmatriculaţi în anul
pregătitor, anul universitar 2015-2016 şi care nu au frecventat cursurile, astfel: Rajdeep Singh-Iran; Kij
Regine-Congo; Chanda Puke-Congo. Se vor face demersuri la serviciul de imigrări pentru repatrierea
acestora.

Art.16. Ca urmare a solicitării formulate de doamna Popa V. Ramona de a i se elibera Certificatul de
absolvire a modulului psihopedagogic nivel II de către Departamentul de Pregătire a Personalului
Didactic, modul absolvit în anul 2014, se aprobă ca rezoluţia să fie formulată de Secretarul şef al
universităţii.

Art.17. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare d-lui lect.univ.dr. Adrian Ţurcanu (FMI) la
decesul mamei.
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Art.18. Se aprobă încheierea unui contract de service şi mentenanţă pentru sistem video corp B,
valoare= 960 lei cu TVA/an.

Art.19. Se aprobă lucrări de înlocuire conducte pentru circuite de apă caldă şi rece şi materiale necesare
acestor lucrări, valoare=10.000 lei.

Art.20. Se amână reevaluarea contractelor de service şi mentenanţă pentru sistemele de detecţie şi
semnalizare la incendiu în corpurile T, I, S, C.

Art.21. Se aprobă achiziţia de echipamente (swich 24 porturi, UPS 600VA) necesare funcţionării
serviciului de reţea şi internet la Centrul de Cercetare pentru Materiale Avansate. Valoare= 1200 lei, din
fonduri proprii ale Universităţii.

Art.22. Se aprobă achiziţia de substanţe chimice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor
doctoranzilor la Facultatea de Ştiinţe. Valoare= 2902,77 lei, cheltuieli suportate din veniturile şcolii
doctorale.

Art.23. Se aprobă achiziţia de hârtie şi carton necesare desfăşurării activităţilor specifice Editurii
Universităţii. Valoare=7155 lei din fondurile Editurii UPIT:

Art.24. Se aprobă achiziţia de servicii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare (Camine 1,2,3). Valoare=
11.424 lei din fondurile căminelor studenţeşti.

Art.25. Se aprobă achiziţia de servicii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare la Bibliotecă. Valoare=
1056 lei din fonduri proprii ale universităţii.

Art.26. Se aprobă achiziţia de materiale de curăţenie necesare pentru căminele studenţeşti.
Valoare=9177 lei din fondurile căminelor studenţeşti.

Art.27. Se aprobă corectarea planului de învăţământ la specializarea Autovehicule Rutiere, anul de
studii II pentru normarea corectă a numărului de grupe la cursul de Elemente de Drept.

Art.28. Se aprobă ca la Cercurile Ştiinţifice Studenţeşti să fie invitaţi să participe elevi din liceele din
Piteşti.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:

 Invitaţie de participare la a 5-a ediţie ASEM Rector's Conference and Student's Forum-
Republica Cehă, 05-08.04.2016.

 Renegocierea comisioanelor la carduri BRD.

Rector,
Prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC

08.02.2016


