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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE BIROULUI CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 23.02.2016

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 23.02.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: conf.univ.dr. Georgeta Chirleşan/Cipru/ 24-
28.02.2016; conf.univ.dr. Cristina Ungureanu/Cipru/ 24-28.02.2016; prof.univ.dr. Luminiţa
Constantinescu/Franţa/04-08.04.2016; prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu/Braşov/26-27.02.2016;
prof.univ.dr. Dumitru Diaconu/Bucureşti/19.02.2016; lect.univ.dr. Laura Ionică/Turcia/06-11.03.2016.

Art.2. Se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii ale universităţii, în cuantum de 30%
din taxa de studii aferentă anului universitar 2015-2016, studentei Rîureanu Maria
Minodora/FSEd/PIPP/II filiala Rm. Vâlcea. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.3. Se aprobă Centralizatorul burselor de ajutor social ocazional acordate studenţilor Universităţii
din Piteşti în semestrul I, anul universitar 2015-2016.

Art.4. Se aprobă returnarea taxei de studiu pentru anul pregătitor de limba română, achitată la
Universitatea din Piteşti, doamnei AL-GERTANI LAYLA ESA SALIM- cetăţean irakian, care va urma
aceste studii la Universitatea Politehnica Bucureşti.

Art.5. Se aprobă redistribuirea activităţilor didactice repartizate conform Statului de funcţii al Centrului
IFR în semestrul II al anului universitar 2015/2016 doamnei lect.univ.dr. Nicoleta Cristina Simoni
Smaranda către domnul conf.univ.dr. Flavius Meghişan.

Art.6. Se aprobă solicitarea doamnei conf.univ.dr. Mihaela Loredana Bălilescu de la Facultatea de
Matematică-Informatică de a beneficia de concediu fără plată în perioada 24.02.2016-23.02.2017.

Art.7. Se aprobă solicitarea doamnei lect.univ.dr. Suzana Popa de la Facultatea de Ştiinţe Economice de
a beneficia de concediu fără plată în perioada 22.02.2016-30.09.2016.

Art.8. Se aprobă redistribuirea activităţilor didactice repartizate conform Statului de funcţii al
Departamentului de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate domnului CS I Budan Sergiu către
doamna lect.univ.dr. Florina Uleanu, în regim de plata cu ora.

Art.9. Având în vedere modificările survenite în Statul de funcţii al Departamentului de Matematică-
Informatică pentru semestrul II al anului universitar 2015-2016 datorate pensionării domnului
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lect.univ.dr. Eduard Asadurian precum şi decesului doamnei prof.univ.dr. Luminiţa Doina State,
activităţile didactice din norma de bază 9,lect. vor fi redistribuite cadrelor didactice din departament, în
regim de plata cu ora.

Art.10. Având în vedere faptul că domnul conf.univ.dr. Theodor Zarvă din cadrul Departamentului de
Ştiinţe Aplicate- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei s-a pensionat, activităţile didactice din norma de
bază 2,conf. vor fi redistribuite cadrelor didactice din departament, în regim de plata cu ora.

Art.11. Se aprobă suplinirea activităţilor didactice prevăzute în Statul de funcţii al Departamentului de
Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică pentru as.drd.ing. Alin Berechet, astfel:

 La disciplina Programare pentru Web- laborator, ( Calculatoare, anul IV) orele vor fi suplinite în
regim de plata cu ora de către ş.l.dr.ing. Cosmin Ştirbu;

 La disciplina Programare Web-laborator, ( RST, anul IV) orele vor fi suplinite în regim de plata
cu ora de către prof.univ.dr.ing. Alexandru Ene.
Suplinirea rămâne valabilă pe perioada în care as.drd.ing. Alin Berechet se află în concediu
medical.

Art.12. Se aprobă ca examenele de finalizare a studiilor  pentru specializarea Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar să se desfăşoare în perioada 06-10.07.2016 pentru a facilita accesul absolvenţilor la
examenele de titularizare.

Art.13. Se aprobă achitarea sumei de 26201 lei pentru evaluarea internă în vederea autorizării de
funcţionare provizorie de către ARACIS a programului de studii de licenţă Inginerie electrică şi
Calculatoare-Rm. Vâlcea (ingineri, 4ani, zi).

Art.14. Se aprobă plata taxei anuale  de membru în International Council of Sport Science and Phisical
Education, pentru anul 2016, în valoare de 98 euro.

Art.15. Se aprobă completarea Statului de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Aplicate cu un post de
asistent, poz. 31, în regim de plata cu ora, post ce conţine activităţi didactice asociate grupei 8 de
studenţi internaţionali. Activităţile didactice vor fi efectuate de lect.univ.dr. Magdalena Pruneanu şi
lect.univ.dr. Adriana Geantă.

Art.16. Se aprobă închirierea de către Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  a unor culoare la
Complexul Olimpic de Nataţie Piteşti pentru derularea lucrărilor practice la disciplinele specifice
semestrului II, la tariful de 10lei/culoar.

Art.17. Se aprobă structura anului universitar pentru grupa 7 de studenţi internaţionali, astfel:

 Activităţi didactice: 18.04-31.07.2016;
 Sesiune de examene: 01-07.08.2016.

Art.18. Se aprobă reevaluarea unor contracte de mentenanţă şi service pentru sisteme de detecţie şi
semnalizare la incendiu, astfel:

 Corp T, valoare 3600 lei;
 Corp I, valoare 3600 lei;
 Corp C, valoare 3120 lei;
 Corp S, valoare 3600 lei;
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Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate:

 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie-laborator de Desen Tehnic, consumabile, valoare=829 lei;
 Facultatea de Litere, consumabile de birou, valoare=634,8 lei;
 Administraţia Corp B, materiale de întreţinere şi curăţenie, valoare=6486 lei;
 Administraţia Baza sportivă, materiale de curăţenie, valoare=3000 lei;
 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, consumabile şi materiale de curăţenie pentru filiale,

valoare=735 lei.
 Internet pentru laboratoare A210, 211, 212, valoare=5800 lei.

Art.20. Se aprobă Raportul privind execuţia bugetară pe anul 2015. Se transmite Senatului universitar.

Art.21. Se aprobă propunerile privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016. Se transmit
Senatului universitar.

Rector,

Prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC

23.02.2016


