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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.04.2016

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 28.04.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Cooperare Internațională, următoarele:
 Desființarea Centrului pentru Proiecte și Studii Europene (CEPS);
 Modificarea denumirii Centrului pentru Cooperare Internațională în Centrul pentru Relații

Internaționale, cu următoarea componență:
1. Birou ERASMUS+;
2. Birou Studenți Internaționali;
3. Birou Programe și Proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Se aprobă numirea doamnei conf.univ.dr. Bianca Victoria DABU în funcția de Director al Centrului
pentru Relații Internaționale, începând cu data de 01.05.2016, cu salariul majorat cu 6 clase succesiv
suplimentare la salariul avut  (15%), conform reglementărilor în vigoare.

Art.2. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Competitivitate, următoarele:
 Desființarea Institutului de Cercetare;
 Înființarea următoarelor entități:

1. Centrul pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare,  având sub coordonare și următoarele:
• Centrul Regional în domeniul proprietății industriale;
• Incubatorul Tehnologic și de afaceri.

2. Consiliul Cercetării științifice (compus din directorii centrelor de cercetare acreditate din
UPIT)- organ consultativ;

3. Centrul Regional de cercetare avansată;
4. Serviciul ITC.

Se aprobă numirea doamnei lect.univ.dr. Consuela DICU în funcția de Director al Centrului pentru
Cercetare-Dezvoltare-Inovare, începând cu data de 01.05.2016, cu salariul majorat cu 6 clase succesiv
suplimentare la salariul avut  (15%), conform reglementărilor în vigoare.

 Începând cu aceeași dată, indemnizația pentru conducerea Incubatorului Tehnologic și de afaceri
este sistată. Activitățile aferente vor fi susținute prin voluntariat, urmând a se stabili, după caz,
remunerarea unor activități în funcție de veniturile proprii ale acestei entități;

 Activitatea de management și coordonare a Centrului Regional în domeniul proprietății
industriale  va fi remunerată din fonduri proprii ale centrului.
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Art.3. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Calitatea Învățământului, următoarele:
 Desființarea Centrului pentru Învățământ Pre- și Postuniversitar;
 Desființarea Centrului pentru Dezvoltare Universitară;
 Desființarea Institutului de Formare și Performanță “Muntenia”;

În subordinea Prorectorului pentru Calitatea Învățământului rămân următoarele entități:
1. Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare;

Se aprobă numirea doamnei conf.univ.dr.ec. Amalia DUȚU în funcția de Director al Centrului pentru
Managementul Calității și Programe Universitare, începând cu data de 01.05.2016, cu salariul majorat
cu 6 clase succesiv suplimentare la salariul avut  (15%), conform reglementărilor în vigoare.

2. Centrul de Formare “Muntenia”, director: conf.univ.dr. Mihaela NEACȘU (activitatea de
management și coordonare va fi remunerată din fondurile proprii ale centrului);

3. Centrul IFR (Învățământ cu Frecvență Redusă), director: conf.univ.dr.ec. Mădălina
BRUTU (activitatea de management și coordonare va fi remunerată din fondurile proprii ale centrului).

Art.4. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Relația cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-
Economic, următoarea schemă funcțională:

1. Centrul pentru Colaborarea cu mediul socio-economic;
2. Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră;
3. Birou Relații Publice și Registratură;
4. Atelier multiplicare-Editura;
5. Biblioteca.

Se aprobă numirea domnului conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU în funcția de Director al Centrului
pentru Colaborarea cu mediul socio-economic, începând cu data de 01.05.2016, cu salariul majorat cu 6
clase succesiv suplimentare la salariul avut  (15%), conform reglementărilor în vigoare.

Art.5. Începând cu data de 01.05.2016 încetează acordarea oricărei indemnizații de conducere la
centrele care funcționează cu autofinanțare.

Art.6. Se avizează de către membrii Consiliului de Administrație cele trei propuneri de variante de
reorganizare a facultăților din structura UPIT, așa cum au rezultat din ședințele desfășurate cu directorii
de departamente și se transmit Senatului pentru analiză și aprobarea variantei ce va fi adoptată.

Art.7. Ca  urmare a referatului înaintat de către președintele  Asociației Sindicală a Universității din
Pitești privind acordarea sumelor compensatorii tranzitorii în cuantum de 15% pentru cadrele didactice
care au obținut titlul de doctor după data de 31.12.2010, se constituie comisie de analiză care va
prezenta un raport către Consiliul de Administrație, în următoarea componență: conf.univ.dr. Carmen
NENU- președinte; prof.univ.dr. Nicu BIZON-membru; conf.univ.dr. George Mihail MAN.

Art.8. Se aprobă achitarea taxei de 22458 lei către ARACIS în vederea evaluării periodice a
programului de studii de licență Ecologie și protecția mediului.

Art.9. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, a programului de formare psihopedagogică
în regim postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în
regim cu taxă. Cursul este organizat la solicitările formulate de absolvenți de studii superioare din Italia.
Plata activităților didactice se realizează din venituri extrabugetare proprii ale acestui program.
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Art.10. Se aprobă plata sumei de 600 lei din veniturile proprii ale universității reprezentând
contravaloarea abonamentului pentru utilizarea platformei de testare psihologică COGNITROM
ASSESSMENT SYSTEM și a actualizării softului astfel încât să poată fi utilizată în beneficiul
studenților.

Art.11. Se aprobă organizarea, de către Centrul de Formare Muntenia, a unei noi serii de cursuri prin
programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Tehnologii și echipamente
pentru prelucrarea maselor plastice și materialelor compozite. Plata activităților didactice se face din
venituri extrabugetare realizate din taxele participanților, în regim de plata cu ora.

Art.12. Se aprobă anularea ordinului de exmatriculare emis pentru cetățeanul sirian Hamadeh
Mouhamad, conform referatului înaintat de către conducerea Facultății de  Științe ale Educației.

Art.13. Se aprobă detașarea unei persoane pe postul vacant de îngrijitor – activități specifice pentru
întreținerea curățeniei la căminele studențești 2 și 3. Detașarea se face pentru 6 luni de la S.C. Briana
BRD Spedition SRL-firmă identificată cu posibilități de detașare în acest sens.

Art.14. Se aprobă achiziționarea unui UPS cu management 6000VA și prelungitoare cabluri de
alimentare necesare bunei funcționări a echipamentelor din camera serverelor.
Valoare achiziție=8527 lei, se achită din venituri proprii ale universității.

Art.15. Se aprobă deplasarea doamnei lect.univ.dr. Daniela Bărbuceanu/University of Tirana–
Albania/01÷08.06.2016 pentru participare la 6th International Conference of Ecosystems. Se aprobă
finanțarea deplasării cu suma de 300 euro, conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu
respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării
de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din UPIT.

Art.16. Se aprobă deplasarea domnului lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu/University of Tirana–
Albania/01÷08.06.2016 pentru participare la 6th International Conference of Ecosystems. Se aprobă
finanțarea deplasării cu suma de 300 euro, conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu
respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării
de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din UPIT.

Art.17.Se aprobă deplasarea doamnei inf. Mihaela Deaconu și domnului lect.univ.dr. Laurențiu
Deaconu la Palermo-Italia în perioada 21-25.06.2016 pentru participare la întrunire de proiect : FUTURE
EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING cu decontarea cheltuielilor de deplasare din fondurile
proiectului.

Art.18. Se aprobă deplasarea domnului prof.univ.dr. Nicu Bizon la București în data de 20.05.2016
pentru participarea în comisie CNATDCU.

Art.19. Se aprobă deplasarea doamnei prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu la București în data de
10.05.2016 pentru participarea în comisie CNATDCU.

Art.20. Se aprobă deplasarea unui grup format din șase studenți și două cadre didactice din cadrul
Facultății de Mecanică și Tehnologie la Faza Națională a Concursului de Rezistența Materialelor " C.C.
Teodorescu" care va avea loc la București în perioada 19-21.05.2016. Cheltuielile cu transportul și
cazarea cadrelor didactice sunt în cuantum de 1100 lei și se asigură din venituri proprii ale universității.
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Art.21. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Economice de a numi în funcția de Director interimar
la Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Economie  pe doamna conf.univ.dr. Maria Daniela
Bondoc.

Art.22. Se aprobă, la propunerea Biroului Tehnic Investiții, renunțarea la lucrarea de degivrare a rampei
pietonale de acces în spațiile de învățământ corp B- str. Târgu din Vale nr.1. În acest sens s-a întocmit o
Notă de Renunțare.

Art.23. Se aprobă propunerile facultăților din structură privind alegerea prodecanilor pentru mandatul
2016-2020, astfel:
 Conf.univ.dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU-Facultatea de Științe Socio-Umane;
 Pr.Conf.univ.dr. Gheorghe PUFU- Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 Conf.univ.dr. Tiberiu Cristian AVRAMESCU- Facultatea de Științe Economice;
 Prof.univ.dr. Alexandru BOROIU- Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
 Ș.l.dr.ing. Mihai OPROESCU- Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare;
 Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ- Facultatea de Educație Fizică și Sport;
 Lect.univ.dr. Anca ȘUȚAN- Facultate de Științe;
 Lect.univ.dr. Loredana BLOJU- Facultatea de Științe ale Educației;
 Prof.univ.dr. Corneliu UDREA- Facultatea de Matematică-Informatică;
 Conf.univ.dr. Andreea DRĂGHICI- Facultatea de Drept și Științe Administrative;
 Prof.univ.dr. Anton Florinel BOTA-MOISIN- Facultatea de Drept și Științe Administrative;
 Prof.univ.dr. Ștefan GĂITĂNARU-Facultatea de Litere.

Mandatul domnilor prodecani începe cu data de 01.05.2016.
Facultățile care gestionează mai mult decât 500 de studenți pot propune spre aprobare și al doilea
prodecan.

Art.24. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii aprilie 2016 rezultate din
derularea contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-1858, director de proiect-ș.l.dr.ing. Monica
Iordache, în cuantum de 3591 lei (total cheltuială salarială), până la încasarea sumei de la beneficiar-
UEFISCDI.

Art.25. Având în vedere că domnul lect.univ.dr. Marian Țaicu a beneficiat de concediu medical în
perioada 31.03-13.04.2016, se aprobă:
 Suplininirea activităților didactice, prevăzute în statul de funcții al Departamentului Finanțe,

Contabilitate și Economie,  în regim de plata cu ora de către: lect.univ.dr. Mariana Bănuță,
as.univ.dr. Diana Brînză, lect.univ.dr. Mihaela Dumitru, lect.univ.dr. Mihaela Gâdoiu-conform
referatului atașat;

 Suplininirea activităților didactice, prevăzute în statul de funcții al Centrului I.F.R. de către
as.univ.dr. Diana Brînză, în regim de plata cu ora;

 Plata orelor desfășurate în data de 31.03.2016 se face către doamna lect.univ.dr. Mariana Bănuță
conform declarației efectuării orelor în regim de plata cu ora atașată.

Art.26. Se aprobă achiziționarea unei mașini de broșat cu termoclei în valoare de 25000 lei din
fondurile proprii ale universității pentru buna funcționare a Atelierului de multiplicare-Editura.
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Art.27. Se aprobă următoarele achiziții conform referatelor de necesitate:
 10 Licențe Matlab Simulink didactice– FECC, laborator D 202, valoare=8200 lei, din venituri

proprii ale universității;
 17 mese de laborator și 20 de scaune pentru dotarea laboratorului FECC/IEC/Rm. Vâlcea.

Valoare achiziție=2200 lei, din venituri proprii ale universității;
 Echipamente electrice necesare dotării laboratorului BV 308/ FECC/IEC/Rm. Vâlcea.

Valoare=4450 lei din venituri proprii ale universității;
 Materiale de curățenie pentru căminele studențești 2 și 3, valoare=8058,5 lei din fondurile

căminelor;
 Achiziționare periferice (tastaturi și mouse) și baterii de bachup necesare bunei funcționări a

sistemelor de calcul din laboratorul de informatică C9. Valoare=1250 lei din fonduri proprii ale
universității.

Art.28. Se aprobă punerea în executare a prevederilor Hotărârii Judecătorești nr.1010/2016 privind pe
doamna lect.univ.dr. Camelia Săndulescu.

Art.29. Se aprobă componența comisiei de revizuire a Cartei Universitare: prof.univ.dr. Gheorghe
BĂNICĂ, prof.univ.dr. Viorel NICOLAE, prof.univ.dr. Eugen CHELARU; prof.univ.dr. Silviu
IONIȚĂ; Pr. prof.univ.dr. Ion POPESCU; conf.univ.dr. Ionuț-Adrian SĂMĂRESCU; conf.univ.dr.
Emanuel SOARE.

Art.30. Se aprobă achitarea unor lucrări executate de constructor S.C. Argecom S.A și recepționate de
arhitectul obiectivului Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești corp B, etapa I- valoare
totală=114722,39 lei conform facturilor 6825 și 6826 din 21.04.2016.

Art.31. Se acordă ajutorul de înmormântare doamnei lect.univ.dr. Silvia CIORNEI, la decesul mamei.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

28.04.2016


