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Nr. 635/ 18.01.2017

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 18.01.2017.

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 18.01.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Având în vedere Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti nr. 335 din data 19.12.2016
cu privire la prelungirea termenului limită de achitare a tranşei a doua din taxa de studii aferentă
anului universitar 2016-2017 până la data de 17.01.2017, Consiliul de Administrație a hotărât ca
studenților care nu au achitat această tranșă până la data respectivă să li se suspe nde calitatea de
student. Aceasta poate fi redobândită, cu acordul decanului facultății, în momentul în care
studentul prezintă o cerere în acest scop însoțită și de dovada achitării tranșei.

Art.2. Activitățile didactice cu studenții stabilite pentru zilele de 23.01.2017 și 24.01.2017 se
vor reprograma; studenții vor fi informați prin grija secretariatelor facultăților.

Art.3. Se avizează amendamentele finale aduse Cartei Universitare; se evidențiază
corespondența între articolele 128 și 130 ale Legii nr.1/2011 și  Proiectul Cartei UPIT transmisă
spre avizare Ministerului Educației Naționale. Se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art.4. Se avizează „Procedură privind mobilitatea internă a personalului  didactic și de cercetare
din cadrul Universității din Pitești“. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.5. Se avizează, la propunerea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare,
numirea domnului lect.univ.dr. Viorel PĂUN ca responsabil cu coordonarea activităților privind
utilizarea platformei e-learning și a paginii web a universității și salarizarea cu 4 clase
suplimentare la salariul funcției de bază actuale. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
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Art.6. Se aprobă acordarea, în mod gratuit, a unui număr de 60 ISBN-uri, pentru materiale de
studiu necesare programelor de studiu IFR din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept.

Art.7. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post de secretar la Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie- filiala C-Lung, până la data ocupării postului prin
concurs.

Art.8. Se aprobă Nota de fundamentare prezentată de Biroul Achiziții Publice în vederea
încheierii unui contract cadru pentru achiziționarea de servicii de intermediere, management și
negociere a contractelor de furnizare de utilități- energie electrică și gaze naturale, în scopul
eficientizării cheltuielilor.

Art.9. Se aprobă  acordarea de ore în regim de plata cu ora doamnelor conf.univ.dr. Logica BĂNICĂ și
conf.univ.dr. Magdalena RĂDULESCU care au publicat articole științifice în reviste cotate ISI, în anul
2015. Suma necesară este prevăzută în bugetul anului 2016 și va fi achitată în conformitate cu
„Procedura operațională privind stimularea activității de cercetare din Universitatea din Pitești“.

Art.10. Se aprobă  acordarea de ore în regim de plata cu ora domnilor conf.univ.dr. Mihai OPROESCU
și prof.univ.dr. Nicu BIZON care au publicat articole științifice în reviste cotate ISI, în anul 2015.  Suma
necesară va fi prevăzută în bugetul anului 2017 și va fi achitată în conformitate cu „Procedura
operațională privind stimularea activității de cercetare din Universitatea din Pitești“ , în luna ianuarie
2018.

Art.11. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Nedelcu Ionela pe postul de îngrijitor, în cadrul
Serviciului Administrativ- Corp B, pentru perioada 01.02- 01.08.2017.

Art.12. Se aprobă revizuirea formatului tip „Fișa de lichidare“ în vederea stabilirii necesității de
acordare a vizei de la Serviciul de Contabilitate. Prorectorul pentru Calitatea Învățământului va propune
spre aprobare formatul final pentru acest formular.

Art.13. Nu se aprobă solicitarea domnului Petrescu Bogdan Constantin, student al Facultății de
Mecanică și Tehnologie, de a beneficia de amânarea plății taxei de studiu până la data de 01.04.2017.

Art.14. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului Universitar numirea
domnului prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC în funcția de Președinte al Comisiei de Etică și
Deontologie Universitară, funcție rămasă vacantă prin demisia domnului prof.univ.dr. Șerban
Constantin VALECA, în data de 04.01.2017.

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 reparația centralei termice cu funcționare  pe gaz din corpul B, valoare=17850 lei;
 achiziția de alarme pentru detectare gaze, furtun gaze și coliere, valoare=4881,50 lei.

Art.16. Având în vedere referatul înaintat de domnul prof.univ.dr. Marian PETRE privind stabilirea
unei locații corespunzătoare și amenajarea laboratorului de cercetare al Centrului de Cercetări
Biotehnologice pentru Horticultură și Protecția Mediului, Consiliul de Administrație propune
următoarele variante:
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- Alocarea sălilor S 114 și anexa la sala S 126 care vor fi reamenajate corform cerințelor specifice;
costurile vor fi estimate de către Biroul Tehnic Investiții;

- Sala S 107 se reamenajeajă pentru activități de laborator și S 107 pentru cursuri.
Varianta optimă va fi prezentată și supusă aprobării în următoarea șed ință a Consiliului de
Administrație.

Art.17. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare, în conformitate cu prevederile Contractului
Colectiv de Muncă 2017, următorilor angajați ai Universității din Pitești: lect.univ.dr. Lavinia Diana
TĂTARU; conf.univ.dr. Carmen MANOLE; Cioacă Gheorghe; Voicu Florica.

Art.18. Nu se aprobă cererea de mobilitate formulată de domnul Oprea George Dionis, student al
Universității „Constantin Brâncuși“ din Tg. Jiu deoarece perioada în care era posibilă mobilitatea a fost
15-30.09.2016.

Art.19. Se aprobă plata sumei de 450 euro reprezentând taxa de membru în The European Distance and
E-learning Network (EDEN) pentru anul 2017.

Art.20. Nu se aprobă achiziția de abonament la publicația „Teatrul azi".
Art.21. Nu se aprobă achiziția de abonament la publicația „Poesie Roumaine".

Art.22. Se aprobă angajarea serviciilor de reprezentare juridică a Universității din Pitești în dosarul nr.
1669/46/2014 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art.23. Nu se aprobă solicitarea doamnei Iliescu Marinela Georgeta, studentă la programul de conversie
profesională- Psihologie, de a beneficia de amânarea plății taxei de studiu.

În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Comisii de examen pentru finalizarea studiilor de masterat- sesiunea februarie 2017,

termen de constituire: 25.01.2017;
 Desemnarea reprezenților facultăților în grupul de lucru al Centrului pentru

Managementul Calității și Programe Universitare, conform organigramei Centrului;
 Depunerea rapoartelor și chestionarelor privind evaluarea cadrelor didactice de către

studenți la CEAC-U;

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN


