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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 09.02. 2015
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3478 din 08.03.2012 cu
privire la numirea rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 09.02. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă depunerea la MECS- Direcția Formare Continuă, a dosarului de reacreditare a
programului de formare continuă on-line "Management Educațional Preuniversitar Performant"
organizat de Centrul de Formare Continuă și Performanță Muntenia. Taxa de reacreditare va fi suportată
din fonduri proprii ale IFP Muntenia.
Art.2. Se aprobă plata orelor aferente articolelor ISI publicate în anul 2013 de cadre didactice și
cercetători ai Universității din Pitești, în cuantum de 69 759 lei, suma incluzând și cheltuiala salarială
aferentă.
Art.3. Se aprobă desemnarea a trei evaluatori cu grad didactic de profesor pentru evaluarea cadrelor
didactice de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, cu grad didactic de profesor, conform
Regulamentului privind evaluarea cadrelor didactice, astfel: prof.univ.dr. Sebastian Pârlac, prof.univ.dr.
Ion Iorga Simăn, prof.univ.dr. Ștefan Găitănaru.
Art.4. Se aprobă înlocuirea din funcția de prodecan al Facultății de Litere a dnei conf.univ.dr. Liliana
Soare, aflată în concediu medical, cu dna lect.univ.dr. Arsene-Onu Cristina, până la revenirea titularei în
activitate.
Art.5. Pentru buna desfășurare a activităților asociației "Centrul Regional de Excelență pentru Studii și
Cercetare" din cadrul Departamentului de Asistență Socială, se aprobă încheierea unui contract de
comodat cu durata de un an între Universitatea din Pitești și "Centrul Regional de Excelență pentru
Studii și Cercetare" pentru utilizarea de către asociație a sălii B 120.
Art.6. Se aprobă ca activitățile didactice aferente normei de bază în statul de funcțiuni al Facultății de
Matematică-Informatică pentru conf.univ.dr. Loredana Bălilescu să fie efectuate în regim de plata cu
ora, de către prof.univ.dr. Luminița State și lect.univ.dr.Cristina Tudose, în perioada 19.01-01.02.2015.
Art.7. Se aprobă referatul privind promovarea doamnei Contes Elena Mihaela din funcția de secretar
IA-M în funcția de secretar III-S în cadrul compartimentului "Acte de studii". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
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Art.8. Se aprobă deblocarea din contul Trezoreriei Pitești a sumei de 8278 lei, reprezentând
remunerarea activităților didactice în regim de plata cu ora pentru dl. conf. Clement Guillotin Corentin,
activități prevăzute în statul de funcțiuni al Departamentului Educație Fizică, anul universitar 20132014.
Art.9. Se aprobă cazarea unui cadru didactic de la Universitatea Nice Sophia Antipolis- Franța, în
apartamentul de protocol din căminul nr. 2, în perioada 22.02-03.03.2015, la solicitarea
Departamentului Educație Fizică.
Art.10. Nu se aprobă solicitarea Asociației Părinților din Școala "Mircea cel Bătrân" de a închiria
spații în corpul D al Universității din Pitești pentru organizarea de concursuri extrașcolare.
Art.11. Se aprobă încheierea a două contracte de service și mentenanță a sistemelor de supraveghere
video în corpurile A și D ale universității, cu firme specializate, în condițiile legii.
Art.12. Se aprobă înlocuirea conductei orizontale de distribuție apă caldă menajeră din subsolul
căminului studențesc nr. 3, costurile estimate fiind de 8000 lei cu TVA. Lucrarea se face pe bază de
contract cu firmă specializată.
Art.13. Se aprobă solicitarea dnei as.univ.dr. Pița Maria Cristina de la Departamentul de Asistență
Socială de a beneficia de concediu fără plată în perioada 21.02-23.05.2015.
Art.14. Se aprobă restituirea sumei de 245 euro reprezentând diferență din taxa de școlarizare achitată
în plus, studentei HAIRAT YOUSSOUFA OUMARA.
Art.15. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând taxa de școlarizare a studentului
ALSALEH MOHAMAD BASHAR care nu a primit viza pentru studii.
Art.16. Se aprobă restituirea sumei de 1750 lei reprezentând taxa de studii, studentului Neculaescu
Lucian Virgil de la Facultatea de Științe Socio-Umane/master Comunicare Organizațională/I, care
ocupă loc subvenționat în anul universitar 2014-2015.
Art.17. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
 Conf.univ.dr. Elena Neagu- Spania- 09/13.03.2015;
 Alecu Ramona Elena- Spania- 09/13.03.2015;
 Lect.univ.dr. Crenguța-Ileana Volintir-Tomescu- Turcia- 01/07.03.2015;
 Lect.univ.dr. Nicoleta Isac- Turcia- 01/07.03.2015;
 Conf.univ.dr. Carmen Mihaela Topală- Bulgaria- 01/06.06.2015;
 Lect.univ.dr. Lavinia Diana Tătaru- Bulgaria- 01/06.06.2015;
 Conf.univ.dr. Carmen Mihaela Topală- Italia- 18/24.04.2015;
 Lect.univ.dr. Lavinia Diana Tătaru- Italia- 18/24.04.2015;
 Boboacă Iuliana Valentina (doctorand)- Anglia-08/18.02.2015.
Art.18. Persoanele responsabile din facultăți vor transmite bazele de date ce cuprind cursanții
înmatriculați la programele de conversie profesională către compartimentul Informatică (inf. Marius
Ilie) pentru a fi încărcate în baza de date a IFP Muntenia.
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Art.19. Se aprobă editarea de materiale publicitare de promovare a universității, costurile materialelor
fiind estimate la suma de 10000 lei.
Art.20. Se aprobă amenajarea Galeriei Rectorilor Universității din Pitești în incinta Rectoratului.
Art.21. Se aprobă ocuparea postului de auditor intern prin detașarea unei persoane, pe perioada în care
dna. Gabriela Ghiorțu se află în concediu medical.
Art.22. Se aprobă înlocuirea dnei prof.univ.dr. Liliana Ezechil cu dl. lect.univ.dr. Ionuț Bulgaru în
comisia desemnată pentru colocviu de admitere- grad didactic I, la Facultatea de Științe ale Educației.
Art.23. Se aprobă plata orelor aferente inspecției de grad efectuate în data de 30.01.2015 de către
prof.univ.dr. Constantin Țibrian și conf.univ.dr. Mihaela Neacșu.
Art.24. Se aprobă acordarea de reduceri de 50% din cuantumul taxei de cazare în căminele studențești,
pentru semestrul al II-lea al anului universitar curent, membrilor Clubului Sportiv Universitar, astfel:
Roșu Andreea Anca, Ioniță Ana Maria, Dragomir Denisa, Panțuroiu Elena, Neagoe Ionuț, Cojan Ionuț,
Dragomir Ionuț, Glișcă Marian, Nichituș Pavel, Musei Ștefan, Popa Daniel, Smerea Alina.
În ședință au mai fost prezentate următoarele:
 Acord de principiu privind prezența universității la o televiziune locală, o oră/săptămână, în
scopul publicității și mediatizării facultăților, denumită "Ora universității".
 Rezultatele Clubului Sportiv Universitar la campionatele naționale.
 Prezentare oferte de servicii pentru studenți și salariați din partea BCR.
 Invitația de participare la cea de-a VIII-a Conferință Anuală Internațională organizată de ICN,
27-29.05.2015.
 Raport de activitate prezentat de dl. lect.univ.dr. Babriel Bratu în calitate de Director al
Centrului de Dezvoltare Universitară.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

