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MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 21.03.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 21.03.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă finanțarea activității de evaluare externă de către ARACIS pentru programul de
studii de licență Ingineria Transporturilor și a Traficului – Facultatea de Macanică și Tehnologie.
Valoare taxă= 22458 lei.
Art.2. Se aprobă finanțarea activității de evaluare externă de către ARACIS pentru programul de
studii de masterat Transporturi și Siguranță Rutieră – Facultatea de Macanică și Tehnologie.
Valoare taxă= 3743 lei.
Art.3. Se aprobă plata taxei de evaluare periodică pentru programul de studii de licență Pedagogia
învățământului primar și preșcolar la filiala Slatina a universității, în valoare de 22458 lei.
Art.4. Se avizează scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în anul universitar 2015/2016,
semestrul II. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se aprobă ca, începând cu data de 01.04.2016, dl. Ion Iie să preia în administrare activitatea
din corpul de clădiri B (Aleea Școlii Normale nr.7), respectiv, dl. Vasile Stănciulescu să preia
administrarea căminelor studențești: nr.1 din Ștefănești, nr.2 și nr.3 din campusul din str. Aleea
Școlii Normale nr.7. Se constituie comisie de predare-primire în următoarea componență:
 Ing. Costel Trandafirescu- Serviciul Administrativ;
 Ad-tor financiar Cristina Dincă- Serviciul Economic;
 Ad-tor financiar Lucia Borovină- Serviciul Economic;
 Ad-tor patrimoniu Ion Ilie;
 Ad-tor patrimoniu Vasile Stănciulescu.
Art.6. Se prelungește durata contractului încheiat cu S.C. IME ROMÂNIA având ca obiect
asigurarea de asistență tehnică pentru Sistemul Integrat de Bibliotecă TinREAD, prin act adițional
pentru perioada 01.04.2016- 31.03.2017. Valoarea anuală a taxei este de 968,66 USD.
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Art.7. Se aprobă participarea la cursul de perfecționare profesională Prelucrarea informațiilor în
format UNIMARC- Fișiere de autoritate, dedicat bibliotecarilor, a unui număr de 12 persoane din
cadrul bibliotecii universității. Instruirea va fi efectuată la sediul bibliotecii, costul total fiind de 4000
lei.
Art.8. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă ce deține certificat de
abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție pentru activități specifice situațiilor de urgență.
Art.9. Se aprobă achiziție și instalare aplicație de contabilitate CIEL Contab în sala C105, aplicație
necesară pentru desfășurarea activităților de seminar la disciplina Contabilitate. Valoare=600 lei.
Art.10. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu deplasarea pentru următoarele cadre didactice:
conf.univ.dr. Adrian Clenci, ș.l.dr.ing. Cătălin Zaharia și ș.l.dr.ing. Victor Iorga. Deplasarea se face în
perioada 29.03-01.04.2016, la Titu și are ca scop participarea la un training pentru utilizarea
echipamentelor achiziționate prin proiectul POSCCE axa 221. Total sumă=400 lei, din fonduri proprii
ale universității.
Art.11. Se aprobă plata retroactiv pentru activități desfășurate de cadre didactice asociate, în regim de
plata cu ora, în luna octombrie 2015, la Facultatea de Litere.
Art.12. Se aprobă ocuparea prin detașare a postului vacant de muncitor calificat (legător manual) în
cadrul serviciului Bibliotecă de către dl. Crăciun Vasile, pe o perioadă de 6 luni începând cu data de
01.04.2016.
Art.13. Se aprobă prelungirea detașării dlui. ing. Ioan Marian Sandu pe postul de administrator
patrimoniu la Biroul Tehnic Investiții, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 15.04.2016.
Art.14. Se aprobă costituirea unei comisii privind echivalare învățământ universitar de scurtă durată
cu ciclul I de studii universitare de licență pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar,
specializarea Matematică, în următoarea componență: conf.univ.dr. Ionuț Bulgaru- președinte;
lect.univ.dr. Georgiana Dumitru- membru; as.univ.drd. Ana Oproescu- membru; secretar șef
Smaranda Găvan; Lavinia Morlova- secretar; Daniela Chițulescu- secretar.
Se aprobă taxa de echivalare în cuantum de 200 lei/candidat.
Art.15. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Modan Ecaterina- laborant chimist în cadrul
laboratorului de criminalistică al Facultății de Drept și Științe Administrative, cu 6 luni, începând cu
data de 01.04.2016. Se vor introduce în fișa postului activități suplimentare pentru acoperirea orelor
de program.
Art.16. Se aprobă achiziția prin Serviciul Bibliotecă a unor publicații de specialitate necesare
studenților de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare în valoare de 1500 lei.
Art.17. Nu se aprobă amânarea plății regiei datorată de Școala Doctorală "Interdisciplinară"
Universității din Pitești pentru luna martie 2016.
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Art.18. Se aprobă desfășurarea unui curs de gimnastică de întreținere, gratuit, pentru angajații
Universității din Pitești și copiii acestora, în sala de sport veche a Facultății de Educație Fizică și
Sport, în fiecare zi de sâmbătă, orele 1200-1400. Activitatea este coordonată de conf.univ.dr. Carmen
Manole.
Art.19. Se acordă ajutorul de înmormântare domnului conf.univ.dr. Gabriel Trandafirescu de la
Facultatea de Educație Fizică și Sport, la decesul mamei.
Art.20. Se aprobă constituirea unei comisii pentru analiza aspectelor prezentate de dl. conf.univ.dr.
Mihai BRĂSLAŞU în referatul nr. 3539/16.03.2016 înaintat conducerii Universităţii din Piteşti.
Președintele comisiei este desemnat dl. conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu.
Art.21. Se aprobă solicitarea dlui. lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu, în calitatea sa de președinte
SLUP, de a i se pune la dispoziție hotărârile Consiliului de Administrație și Senatului Universitar
privind achiziționarea, de către Universitatea din Pitești, de servicii de la o casă de avocatură.
Art.22. Se aprobă achitarea taxei de membru în Consiliul Național al Rectorilor pentru anul 2016 în
cuantum de 5000 lei.

Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

21.03.2016

