ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.03.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 28.03.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 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, în
următoarea componenţă:
 Conf.univ.dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU- președinte;
 Conf.univ.dr. Andreea DRĂGHICI- membru;
 Prof.dr.ing. Dinel POPA- membru.
Art.2. Se aprobă, la propunerea Institutului de Formare și Performanță MUNTENIA, următoarele:




Implementarea și derularea programului de formare continuă acreditat de MENCS, prin OMECȘ
nr. 5990 / 6.12.2015 în sistem blended-learning, “Management Sistemic Preuniversitar
Performant” (MSPP). Cursurile se vor desfășura în cadrul Universității din Pitești, în regim cu
taxă. Persoana responsabilă cu administrarea platformei este Ș.l.dr.ing. Valeriu Ionescu.
Valoarea taxei este de 600 lei/cursant; regia universității este de 35%.
Implementarea și derularea a două programe de formare continuă acreditate de MENCS, în
sistem blended-learning, “Management Sistemic Preuniversitar Performant” (MSPP) și “Calitate
în învățământ prin Management educațional și leadership” (CMEL), în locația Filialei Baia Mare
a Universității de Vest “V. Goldiș”. Persoana responsabilă cu administrarea platformei este
Ș.l.dr.ing. Valeriu Ionescu. Taxele pentru cursanți sunt:
- Taxă program MSPP: 550 lei/cursant,
- Taxă program CMEL: 500 lei/cursant.
Se aprobă ca pentru programele de formare continuă derulate în locația Filialei Baia Mare a
Universității de Vest “V. Goldiș” regia Universității din Pitești să fie de 20%.

Art.3. Se aprobă achitarea taxei în valoare de 26201 lei din fonduri proprii ale universității pentru
autorizarea funcţionării provizorii a programului de studii universitare de licenţă Artele spectacolului
(Actorie), la Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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Art.4. Se aprobă următoarele referate de necesitate:




Facultatea de Teologie Ortodoxă- consumabile de birou, valoare=663,81 lei;
Administrator corp A şi corp D- materiale de curăţenie, valoare =3708,50 lei;
Administrator corp A şi corp D- materiale de reparaţii şi întreţinere, valoare =3652,50 lei.

Art.5. Se aprobă modelul propus de ADEVERINŢĂ pentru absolvire curs de conversie profesională.
Art.6. Se aprobă deplasarea unui grup de 14 studenți ai Facultății de Mecanică și Tehnologiespecializarea Inginerie Economică Industrială, însoțiți de dna ș.l.dr. ing.ec. Ancuța Bălteanu, la
SECOSAFT 2016- Sibiu, 14-16.04.2016. Se aprobă suportarea cheltuielilor de deplasare a grupului
precum și diurna cadrului didactic din fonduri proprii ale aniversității.
Art.7. Se aprobă, la propunerea d-lui conf.univ.dr. Constantin Augustus Bărbulescu, depunerea unui
proiect de cercetare pentru competiția de proiecte lansată de Administrația Fondului Cultural Naționalsesiunea martie 2016. Valoarea maximă a proiectului este de 60000 lei, cofinanțarea UPIT va fi de 10%.
Art.8. Se aprobă deplasarea unui grup de 3 studenți ai Facultății de Electronică, Comunicații și
Calculatoare însoțiți de două cadre didactice: ș.l.dr.ing Marian Răducu și ș.l.dr.ing. Ionel Bostan la
Politehnica București pentru participare la Faza Națională a Concursului Profesional Studențesc
TUDOR TĂNĂSESCU. Cheltuielile cu transportul se suportă din fonduri proprii ale universității.
Art.9. Se aprobă desfășurarea examenului de finalizare studii- dizertație la programul de master Sport,
Turism și Activități de Timp Liber în data de 04.07.2016. Examenul se susține în Franța la Universitatea
Sophia Antipolis, partener în acest program.
Art.10. Se acordă aviz de principiu pentru efectuarea unor excursii didactice cu studenți de la
Facultatea de Științe. Fiecare solicitare va fi însoțită de referat specific și supusă aprobării.

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

28.03.2016

