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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 01.03.2016

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 01.03.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: prof.univ.dr. Nicu Bizon/Turcia/03-09.04.2016;
ş.l.dr.ing. Robert Cristian Beloiu/Spania/09-18.03.2016; ş.l.dr.ing.Valeriu Manuel Ionescu/Spania/02-
06.05.2016; ş.l.dr.ing. Corina Săvulescu/Spania/18-24.09.2016; lect.univ.dr. Nicoleta Isac/Turcia/11-
17.03.2016; conf.univ.dr. Georgeta Chirleşan/Turcia/13-16.03.2016; lect.univ.dr. Şerban-Barbu
Sorina/Franţa/18-22.04.2016; lect.univ.dr. Lazăr Adriana Nicoleta/Italia/23-27.05.2016; prof.univ.dr.
Săvoiu Gheorghe/Japonia/25.03-01.04.2016; C.S. Negrea Denis/Japonia/25.03-01.04.2016;
conf.univ.dr. Ivănescu Mariana/Titu/29.02.2016; lect.univ.dr. Adrian Sămărescu/Turcia/13-16.03.2016.

Art.2. Se aprobă plata salariilor personalului angajat în cadrul contractului PNII-PT- PCCA-2013-4-
1561 nr. 66/2014, responsabil de proiect- conf.univ.dr.Viorel Malinovschi, în etapa a III-a (februarie
2016) din venituri proprii ale Universităţii din Piteşti până la încasarea avansului de la coordonatorul
proiectului (UPB). Suma= 9802,96 lei.

Art.3. Se aprobă decontarea cheltuielilor rezultate din derularea etapelor specifice proiectului "INSIDE-
Strategii inovative de concepţie a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală superioară în
autovehicule", responsabil de proiect: conf.univ.dr. Mariana Ivănescu, suma de 2213 lei,
corespunzătoare lunii februarie 2016. Suma va fi rambursată ulterior.

Art.4. Se aprobă decontarea cheltuielilor rezultate din derularea etapelor specifice contractului de
cercetare PN II-PT-PCCA-2013-4-1858, responsabil de proiect-ş.l.dr.ing. Monica Iordache, aferente
lunii februarie 2016, din fonduri proprii ale universităţii, până la încasarea sumelor de la beneficiar-
UEFISCDI. Suma=3591 lei.

Art.5. Se aprobă remunerarea orelor efectuate de către cadre didactice în cadrul programului de formare
psihopedagogică în regim postuniversitar nivel I-absolvenţi de învăţământ superior, la nivelul grilei de
salarizare de lector.  Total cheltuială salarială=26762 lei, din venituri extrabugetare ale D.P.P.D.

Art.6. Se aprobă plata activităţilor personalului implicat în organizarea şi desfăşurarea interviului de
admitere şi a înscrierii cursanţilor la programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar
nivel II-absolvenţi de învăţământ superior, la nivelul grilei de salarizare de lector.  Total cheltuială
salarială=17707 lei, din venituri extrabugetare ale D.P.P.D.
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Art.7. Se aprobă plata activităţilor cadrelor didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea
colocviului de admitere la gradul I- sesiunea februarie 2016, în regim de plata cu ora , la nivelul grilei de
salarizare pentru postul de lector. Total cheltuială salarială= 6568 lei, din venituri extrabugetare ale
D.P.P.D.

Art.8. Se aprobă remunerarea orelor efectuate de către cadre didactice în cadrul programului de formare
psihopedagogică în regim postuniversitar nivel II-absolvenţi de învăţământ superior, la nivelul grilei de
salarizare de lector.  Total cheltuială salarială=39800 lei, din venituri extrabugetare ale D.P.P.D.

Art.9. Se aprobă plata activităţilor desfăşurate de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic implicat
în organizarea programului de admitere la gradul didactic I a cadrelor didactice din învăţământul primar
şi preşcolar. Total cheltuială salarială=6433 lei, din venituri extrabugetare ale D.P.P.D.

Art.10. Se aprobă remunerarea orelor efectuate de către cadre didactice care fac parte din comisiile de
examinare pentru colocviile de admitere la gradul didactic I a cadrelor didactice din învăţământul primar
şi preşcolar. Total cheltuială salarială=15832 lei, din venituri extrabugetare ale D.P.P.D.

Art.11. Se aprobă ca studenţii străini înscrişi în anul pregătitor de limba română în grupele I, II şi III să
urmeze cursurile de specialitate împreună cu studenţii români pe domeniile: Economic, Tehnic,
Filologie.

Art.12. Se aprobă modificarea survenită în Statul de funcţiuni al Departamentului de Electronică,
Calculatoare şi Inginerie Electrică pentru plata cu ora, semestrul II, anul universitar 2015-2016, în
sensul că dl. prof.univ.dr. Emilian Lefter –titular de curs la disciplinele Sisteme electrice auto şi
Echipament electric şi electronic auto nu poate efectua orele din motive medicale iar titularul de curs
devine as.dr.ing. Bogdan Enache.

Art.13. Se aprobă deplasarea unui grup de 11 studenţi şi un cadru didactic însoţitor-conf.univ.dr. Daniel
Roşu, la Campionatele Naţionale Universitare de Schi şi Snowboard-Poiana Braşov-19/20.03.2016.
Decontarea cheltuielilor de transport aferente se va face din fonduri proprii ale universităţii.

Art.14. Se aprobă prelungirea contractului de comodat pentru spaţiul pus de Universitatea din Piteşti la
dispoziţia Asociaţiei Studenţilor Universităţii din Piteşti "Carol I" ca sediu social, în aceleaşi condiţii,
pentru încă un an.

Art.15. Având în vedere că, începând cu semestrul II al anului universitar 2015-2016, la Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei în anul pregătitor de limba română funcţionează o grupă de master, se completează
Statul de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Aplicate cu un post de asistent poz. 32, activităţi
desfăşurate de lect.univ.dr. Silvia Ciornei. Pentru grupa de master structura anului va fi astfel:

 Activităţi şcolare: 22.02-05.06.2016;
 Sesiune de examene: 06.06-26.06.2016.

Art.16. Se aprobă continuarea lucrărilor de reamenajare a bazei sportive, fazele II şi III (reamenajare
pistă de atletism şi sectoare specifice precum şi terenuri de tenis, baschet şi handbal). Se constituie
comisia pentru elaborarea Caietelor  de sarcini, necesare deschiderii licitaţiilor, în următoarea
componenţă:

 Prof.univ.dr. Ion Mihăilă- preşedinte;
 Conf.univ.dr. Liviu Mihăilesc- membru;
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 Ing. Simona Vasilescu- membru;
 Ing. Marian Sandu- membru;
 Inf. Claudiu Vladu- secretar.

Art.17.  Se aprobă închirierea de culoare  la Complexul Olimpic de Nataţie Piteşti pentru studenţii
Facultăţii de Ştiinţe în scopul desfăşurării activităţilor practice din Planurile de învăţământ la
disciplinele Înot şi hidrokinetoterapie şi Terapii acvatice. Suma necesară pentru semestrul II este 1155
lei şi se suportă din fonduri proprii ale universităţii.

Art.18. Se aprobă acoperirea activităţilor didactice la Departamentul de Fabricaţie şi Management
Industrial, conform propunerilor anexate de Directorul de Departament, modificările survenite fiind
datorate ocupării prin concurs a posturilor vacante prof.1 şi prof.2, vacantării postului conf.6, vacantării
postului conf.3 prin pensionarea d-lui conf.univ.dr. Ilarion Banu şi vacantării postului as.34 prin demisia
d-lui as. dr.ing. Mădălin Tudor.

Art.19. Ca urmare a faptului că d-na conf.univ.dr. Florinela Şerbănică, titular al Departamentului de
Limbi Străine Aplicate, se află în concediu medical de maternitate, se aprobă redistribuirea activităţilor
didactice aferente din Statul de funcţii al Centrului IFR, semestrul II, d-nei lect.univ.dr. Angela Iconaru.

Art.20. Se aprobă acoperirea activităţilor didactice la Departamentul de Limbi Străine Aplicate,
conform propunerilor anexate de Directorul de Departament, modificările survenite fiind datorate:

 vacantării postului lect.13 în urma încheierii Contractului de Muncă cu Universitatea din Piteşti
a d-nei lect.univ.dr. Ina Delaunay;

 suplinirea activităţilor din postul conf.4, ca urmare a faptului că d-na conf.univ.dr. Florinela
Şerbănică se află în concediu medical de maternitate.

Art.21. Ca urmare a faptului că d-na as.univ.dr. Andreea Bădulescu, titular al Departamentului de
Psihologie, Istorie şi Ştiinţe ale Comunicării, se află în concediu medical de maternitate, se aprobă
redistribuirea activităţilor didactice aferente din Statul de funcţii al departamentului, semestrul II,
conform propunerilor Directorului de Departament.

Art.22. În perioada 12-17.05.2016 se desfăşoară a 6-a ediţie Karl Low Cost- competiţie internaţională
de sport cu motor găzduită de Departamentul de Autovehicule şi Transporturi. Se aprobă cazarea
gratuită în perioada 12-15.05.2016 a studenţilor francezi participanţi la concurs precum şi a cadrelor
didactice de la Institut Superieur de l'Automobile et des Transports de Nevers, Franţa-12/17.05.2016.

Art.23. Se aprobă modificarea survenită în Statul de funcţiuni al Departamentului de Pregătire a
Personalului Didactic în regim de plata cu ora, semestrul II, astfel: cursul disciplinei "Pedagogie" la
specializarea Matematică-Informatică, postul lect.5, va fi preluat de către conf.univ.dr. Gabriela Petruţa
de la d-na prof.univ.dr. Liliana Ezechil.

Art.24. Se aprobă decontarea cheltuielilor necesare pentru obţinerea atestatului de pregătire a d-lui
Emilian Crăciun, instructor la şcoala de conducători auto în cadrul Departamentului de Autovehicule şi
Transporturi. Valoarea taxelor este de 367 lei şi include şcolarizarea şi examinarea instructorului.

Art.25. Se aprobă alocarea sumei de 700 lei pentru achiziţionarea prin serviciul Bibliotecă  a unor
publicaţii ce se repartizează studenţilor de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare.
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Art.26. Se aprobă ca d-l. lect.univ.dr. Nicolae Dinuţă- titular în Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
să desfăşoare activităţi didactice în regim de plata cu ora începând cu data de 05.03.2016, când se
pensionează. Se aprobă transformarea postului lect.12 în post de plata cu ora urmând ca activităţile
didactice să fie susţinute tot de d-l. lect.univ.dr. Nicolae Dinuţă.

Art.27. Se aprobă plata contravalorii serviciilor efectuate de RomTeamSolution SRL în baza
contractului nr. 8/31.01.2014 privind service şi mentenanţă la echipamentele xerox din Editura
Universităţii. Valoare=4664 lei.

Art.28. Se aprobă următoarele referate de necesitate:

 Achiziţie materiale consumabile pentru sala de lectură corp B-Bibliotecă, valoare=620 lei;
 Achiziţie consumabile de birou, Biblioteca sediul central, valoare=970,5 lei;
 Achiziţie tonere xerox şi cartuşe imprimante pentru birourile Senatului, valoare=2290 lei;
 Achiziţie registre matricole şi consumabile birou- DPPD, valoare=1215 lei;
 Achiziţie materiale  necesare realizării conexiunilor la internet în sălili A2010; A211; A212.

Valoare=5870 lei.
 Achiziţie materiale electrice pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere în corp C, valoare=3365 lei;
 Achiziţie consumabile de birou-Biroul de Achiziţii, valoare=3484 lei;
 Achiziţie 6 carnete cu bonuri de combustibil pentru consumul lunar al maşinilor proprietatea

universităţii, valoare=7500 lei.

Art.29. Se aprobă achiziţionarea unui calculator şi un laptop necesare desfăşurării activităţilor specifice
programului de Conversie profesională Educaţie Fizică şi Sportivă. Valoarea achiziţiei este de 4700 lei
şi este suportată din fonduri extrabugetare rezultate din taxele încasate de la cursanţi.

Art.30. Referitor la solicitarea d-nei as.drd. Gabriela Safta, cadru didactic titular al Universităţii din
Piteşti, de a beneficia de reducere de taxe de şcolarizare pentru modulul psihopedagogic se hotărăşte
transmiterea solicitării către Senatul universitar pentru analiză şi rezoluţie.

Art.31. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare a 4 studente de la Facultatea de Derept şi Ştiinţe
Administrative însoţite de d-na conf.univ.dr. Elise Vâlcu la concursul de procese simulate FIAT
JUSTITIA, Tg. Mureş, 11-13.03.2016. Costuri estimate=600 lei.

Art.32. Se aprobă ca dr. Toma Adriana să desfăşoare activităţi didactice în regim de plata cu ora la
Facultatea de Ştiinţe în semestrul II, anul universitar 2015-2016.

Rector,

Prof.univ.dr.ing Sebastian PÂRLAC

01.03.2016



ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


