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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 23.02. 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 23.02. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a școlilor doctorale în Universitatea din Pitești. Se
transmite spre dezbatere și aprobare Senatului Universitar. Se aprobă ca taxa de abilitare să fie în
cuantum de 6000 lei iar cadrele didactice ale Universității din Pitești să beneficieze de reducerea
acestei taxe cu 50%. Se transmite spre dezbatere și aprobare Senatului Universitar. Abilitarea conferă
calitatea de conducător de doctorat și condiționează obținerea titlului de profesor.
Art.2. Se aprobă scoaterea la licitație a unor spații disponibile destinate cercetării, situate în Centrul
de Cercetare "Ingineria Automobilului". Închirierea se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitatea
prelungirii prin act adițional, conform reglementărilor în vigoare.
Art.3. Se aprobă semnarea contractului de închiriere culoare de înot la Complexul Olimpic de
Natație Pitești pentru desfășurarea activităților didactice ale studenților de la Facultatea de Educație
Fizică și Sport, aferent semestrului al II-lea.
Art.4. Se aprobă susținerea tezei de abilitare în cadrul IOSUD în domeniul Ingineria
Autovehiculelor din Universitatea din Pitești de către prof.univ.dr. Sorin VLASE. Se aprobă
componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare:




prof.univ.dr.ing. Anghel CHIRU-Universitatea TRANSILVANIA din Brașov;
prof.univ.dr.ing. Eugen NEGRUȘ- Universitatea POLITEHNICA București;
prof.univ.dr.ing. Ion TABACU- Universitatea din Pitești.

Art.5. Se aprobă susținerea tezei de abilitare în cadrul IOSUD în domeniul Ingineria
Autovehiculelor din Universitatea din Pitești de către conf.univ.dr. Ștefan TABACU. Se aprobă
componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare:




prof.univ.dr.ing. Anghel CHIRU-Universitatea TRANSILVANIA din Brașov;
prof.univ.dr. ing. Nicolae BURNETE-Universitatea Tehnică din Cluj Napoca;
prof.univ.dr.ing. Dinel POPA- Universitatea din Pitești.
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Art.6. Se aprobă ca Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane să
înainteze către prorectorul RSAMSE propuneri privind ocuparea postului de Director Centru pentru
Consiliere si Orientare Profesională, Monitorizarea Inserției pe Piața Muncii.
Art.7. Se aprobă constituirea comisiei de fundamentare si elaborare a caietului de sarcini pentru
obiectivul ,,Casa Universitarilor’’, în vederea organizarii unei noi licitatii pentru inchirierea acestui
spatiu, în următoarea componență:
- Administrator financiar – Simona VASILESCU – Birou Tehnic Investiții – Presedinte;
- Administrator patrimoniu – Marian-Ioan SANDU – Birou Tehnic Investiții – membru;
- Ing. Costel TRANDAFIRESCU – Serv. Administrativ – membru;
- Ec. Miron MAVRODIN - Șef Birou Achiziții – membru;
- Referent de specialitate Antonela-Lenuța DESPINA - Birou Achiziții – membru, cu atribuții de
secretar.
Art.8. Nu se aprobă cererea Organizației Studenților Creștini din Pitești de a desfășura un eveniment
specific într-o sală de curs a universității în data de 25 februarie 2015, deoarece manifestarea nu are
caracter științific.
Art.9. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Șerban Mihai COSTEA de la Facultatea de
Matematică-Informatică de a beneficia de concediu fără plată în perioada 16.03.2015-15.03.2016
pentru specializare la University of Trento- Italia, în cadrul unui contract de cercetare.
Art.10. Se aprobă ca studenta Crăciun Andreea Cătălina/FECC/ Calculatoare/II să ocupe loc
subvenționat în anul universitar 2014-2015, loc rămas în urma retragerii studentului Mătanie Vasile
Ionuț/FECC/Electromecanică/I.
Art.11. Se aprobă restituirea taxei de studii achitate de studenți străini care nu au obținut viza de
intrare în țară, astfel: Shammout Omair- 1980 euro; Demam Sarhan- 1980 euro. Se aprobă restituirea
sumei de 700 euro achitate suplimentar de către Naim Shubbak Karajeh.
Art.12. Se aprobă exmatricularea următorilor studenți internaționali înmatriculați în anul pregătitor
de limba română și care nu au frecventat cursurile: Elquela Samer, Al-Saab Safauldeen Abdulmajeed
Mohammed, Al-Saab Fahad Ibrahim, Al-Saab Fahad Waleed Ibrahim, Al-Saab Ibrahim Waleed
Ibrahim. Se vor face demersurile necesare către Serviciul de Emigrări al județului Argeș pentru
repatrierea acestor studenți.
Art.13. Se aprobă participarea reprezentanților Universității din Pitești la evenimentul "Migrant în
Vâlcea-Integrare prin muncă" ce va avea loc la Prefectura județului Vâlcea în data de 26.02.2015,
astfel: lect.univ.drd. Cristina Lemnaru, secretar Valentin Tuță, Bashar Younis- student din Palestina,
bursier al statului român.
Art.14. Se aprobă ca dna Sanda-Marina Bădulescu să fie detașată în MECS pe post de consilier I A,
urmând să efectueze orele la cumul în postul pe care în ocupă în prezent.
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Art.15. Se aprobă redistribuirea orelor didactice în regim de plata cu ora aferente dnei conf.univ.dr.
Ileana Vitalia, începând cu semestrul al II-lea, următoarelor cadre didactice din cadrul
Departamentului de Psihologie și Științe ale comunicării: conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu,
as.univ.dr. Andreea Bădulescu, lect.univ.dr. Alina Vasile, lect.univ.dr. Violeta Popa.
Art.16. Se aprobă tipărirea de pliante promoționale pentru admiterea 2015 în număr de 500/facultate
din structură.
Art.17. Se aprobă plata bursei studenților din Republica Moldova: Parolea Virgiliu și Ionașcu Denis
de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie începând cu data de 01.10.2014.
În ședința de astăzi au mai fost prezentate următoarele:
 Facultatea de Științe ale Educației organizează Ziua Studentului Internațional în data de
15 mai 2015, în incinta Teatrului Al. Davila.
 Se dispune analiză din partea D.G.A. privind oportunitatea angajării de personal pentru
servicii de curățenie în corpurile C, I, S ale universității sau contract de prestări servicii.
 Referat înaintat de S.C. Argecom S.A. privind situația facturilor emise în octombrie 2014 și
valoarea totală a lucrărilor executate și neîncasate. Reglementarea acestei situații este de
competența D.G.A.
 Situația prezentată de prof.univ.dr. Liliana Ezechil privind îndrumătorii și numărul
îndrumărilor la lucrările de obținere a gradelor didactice II și I în învățământul primar și
preuniversitar, începând cu anul 2011 până în prezent.

Rector,
Prof. univ. dr. Ionel DIDEA

23.02.2015.

