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Nr. 3009/02.03.2015

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 02.03. 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 02.03. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2015/2016 la Universitatea din Piteşti. Se transmite Senatului universitar.
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2014/2015 la Universitatea din Piteşti. Se transmite Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă plata salariilor pe luna februarie 2015 pentru personalul implicat în derularea
programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Asistența și consilierea
socială a copilului în mediul educațional prin IFP Muntenia.
Art.4. Se aprobă plata activităților cadrelor didactice care fac parte din comisiile constituite pentru
efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice, în vederea acordării gradului
didactic I în învățământ, în regim de plata cu ora la nivelul grilei de salarizare pentru postul de lector,
activități desfășurate în luna februarie 2015. Plata se face din sume alocate de la buget.
Art.5. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii februarie 2015, rezultate din
derularea etapelor specifice a contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-1858, din venituri
proprii ale universității, până la încasarea acestora de la beneficiar.
Art.6. Se aprobă rectificarea componenței nominale a comisiei pentru colocviul de admitere în vederea
acordării gradului didactic I în învățământul preuniversitar, organizat de DPPD în data de 10.02.2015,
astfel:
 prof.univ.dr. Ștefan GĂITĂNARU- Limba și literatura română
 lect.univ.dr. Ionuț BULGARU- Pedagogie.
Art.7. Nu se aprobă solicitarea de menținere a calității de titular a dlui conf.univ.dr. Valeriu ALEXIU de
la Departamentul de Științe ale Naturii, până la sfârșitul anului universitar 2014-2015.
Art.8. Nu se aprobă solicitarea de menținere a calității de titular a dlui conf.univ.dr. Gheorghe
SEMENESCU de la Departamentul de Științe ale Naturii, până la sfârșitul anului universitar 2014-2015.
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Art.9. Se aprobă modificările survenite în statul de funcțiuni al Departamentului de MatematicăInformatică pentru semestrul al II-lea și al Departamentului de Științe ale Educației. Se transmit
Senatului universitar.
Art.10. Se aprobă suplinirea activităților didactice aferente dnei. lect.univ.dr. Elena GAGIU, în
semestrul al II-lea, de către cadre didactice din Departamentul de Științe ale Educației, la plata cu ora,
conform referatului înaintat de conducerea departamentului.
Art.11. Se aprobă suplinirea activităților didactice aferente dlui conf.univ.dr. Teodor ZARVĂ, în
semestrul al II-lea, de către cadre didactice din Departamentul de Științe ale Educației, la plata cu ora,
conform referatului înaintat de conducerea departamentului.
Art.12. Se aprobă referatul de necesitate privind mediatizarea întâlnirii strategice pentru
internaționalizarea programelor de studii la Universitatea din Pitești, valoare=700 lei.
Art.13. Se aprobă referatul de necesitate înaintat de Facultatea de Electronică, Comunicații și
Calculatoare privind achiziționarea de: unitate NXT pentru trusele de robotică, alimentator 220V, mouse
și tastatură cu conectare USB, sursă calculator ATX.
Art.14. Se aprobă plata orelor efectuate în regim de plata cu ora, aferentă lunii ianuarie 2015, doamnei
conf. Aurelie VANDE PUT de la INP Toulouse, pentru activități didactice desfășurate în cadrul
masterului franco- român "Știința și Tehnologia Materialelor".
Art.15. Se aprobă acordarea sumei de 400 lei, în avans, pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea,
unui grup format din 3 studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative care vor participa la
Concursul Internațional de Pledoarii FIAT JUSTITIA organizat de Universitatea Petru Maior din Tg.
Mureș.
Art.16. Având în vedere necesitatea asigurării serviciilor de curățenie în corpurile C, I, S ale
Universității din Pitești și analiza efectuată de către Directorul General Administrativ privind
oportunitatea angajării de personal în acest scop, se aprobă achiziția directă de servicii dintr-o singură
sursă. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu S.C. Meritel S.A. Pitești, valabil până la
31.12.2015, la valoarea lunară de 9000 lei inclusiv TVA.
Art.17. Se aprobă achiziția de traductoare mecanice noi necesare contorizării cantității de energie
termică furnizate de S.C. Termocalor Confort S.A. în punctul termic situat în strada Târgu din Vale nr.1,
conform referatului înaintat de Directorul General Administrativ. Valoare achiziție=13144 lei cu TVA.
Art.18. Se aprobă încheierea a două contracte de service și mentenență pentru sistemele de
supraveghere video din corpurile A și D ale universității, cu firme specializate care dețin licențe
eliberate de IPJ, începând cu data de 01.03.2015, prin achiziție directă pe bază de cereri de ofertă.
Art.19. Se aprobă schimbarea conductei de distribuție apă caldă menajeră din subsolul căminului
studențesc nr.3. Costurile estimate=8000 lei inclusiv TVA, sunt prevăzute în programul de reparații
capitale, curente, dotări și servicii, aprobat pentru anul 2015. Lucrarea se va derula pe bază de contract
cu firmă specializată.
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Art.20. Se aprobă achiziționarea de substanțe speciale pentru analize și experimente (aniline substituite
indicate în oferta Aldrich), necesare derulării activității de cercetare în scop de brevetare, în
Departamentul de Științe ale Naturii. Valoare achiziție=603,92 lei.
Art.21. Se aprobă închirierea de culoare la Complexul Olimpic de Natație Pitești în scopul desfășurării
lucrărilor practice ale disciplinei Înot și hidrokinetoterapie aferente semestrului al II-lea, valoare=840
lei.
Art.22. Se aprobă plata profesorilor examinatori la colocviile de admitere la gradul didactic I de către
cadre didactice din învățământul primar și preșcolar, desfășurate în perioada 04-10.02.2015 la Facultatea
de Științe ale Educației. Suma necesară este alocată de la buget.
Art.23. Se aprobă plata activităților cadrelor didactice implicate în desfășurarea colocviilor de admitere
la gradul didactic I de către cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal, sesiunea februarie
2015, în regim de plata cu ora la nivelul grilei de salarizare pentru postul de lector. Sursa de finanțare
este constituită din venituri extrabugetare obținute din taxele achitate de candidați.
Art.24. Se aprobă plata activităților cadrelor didactice implicate în efectuarea modulului psihopedagogic
nivel I și II de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, pe o
perioadă de 5 luni. Plata se realizează din venituri extrabugetare ale DPPD.
Art.25. Se aprobă plata profesorilor examinatori în inspecțiile speciale pentru acordarea gradului
didactic I pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, derulate în luna decembrie 2014
și februarie 2015. Suma necesară este alocată de la buget.
Art.26. Se aprobă transformarea unui post de psiholog practicant în psiholog specialist în psihologia
muncii și organizațională, în structura organizatorică a Centrului pentru Consiliere, Orientare
Profesională și Monitorizarea Inserției pe Piața Muncii. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de
psiholog specialist în psihologia muncii și organizațională. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.27. Se aprobă ca dna psiholog dr. Carmen Violeta POPA să desfășoare activități didactice în regim
de plata cu ora la FSSU-domeniul Psihologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.28. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând taxa de școlarizare pentru ABAS EYAD
admis la studii în anul pregătitor dar care nu a obținut viza de intrare în țară.
Art.29. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să cofinanțeze, cu 2% din valoare, proiectul
Îmbunătățirea abilităților specialiștilor implicați în protecția drepturilor copilului împotriva
agresiunilor în școli și setările de îngrijire rezidențiale prin intermediul programelor de formare,
derulat prin Departamentul de Asistență Socială.
Art.30. Se aprobă transferul unor activități didactice în regim de plata cu ora, prevăzute dnei
prof.univ.dr. Liliana EZECHIL în semestrul al II-lea, către conf.univ.dr. Gabriela PETRUȚA și
conf.univ.dr. Emanuel SOARE.
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Art.31. Se aprobă suplinirea activităților dnei as.univ. Maria Cristina PIȚA de la Departamentul de
Asistență Socială de către prep.univ. Ancuța RACHIERU pe o perioadă de 3 luni, titulara efectuând în
această perioadă un stagiu ERASMUS în Franța.
Art.32. Se acordă ajutorul de înmormântare dnei. as.univ.dr. Oproescu Ana de la Facultatea de Științe
ale Educației, la decesul tatălui.
Art.33. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii februarie 2015, rezultate din
derularea etapelor specifice a contractului de cercetare PNII-ID-PCE-2011-3-0688, din venituri proprii
ale universității, până la încasarea acestora din bugetul proiectului.
Art.34. Se aprobă decontarea cheltuielilor specifice din contractul 2014-1-RO01-KA103-000245 pentru
proiectul Mobilitatea persoanelor în scopul învățării din cadrul Programului ERASMUS+ .
Art.35. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii februarie 2015, rezultate din
derularea etapelor specifice a contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-1561, din venituri
proprii ale universității, până la încasarea acestora de la coordonatorul proiectului-Politehnica București.
Art.36. Se aprobă ca tariful de închiriere ce urmează a fi practicat pentru închirierea de spații către
instituții ale mediului socio-economic să fie de 65 lei/h pentru o sală de capacitate medie (40÷60 locuri).
Pentru capacitate mai mare sau mai mică se vor efectua corecții în consecință a tarifului.
Art.37. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
 conf.univ.dr. Eduard NIȚU- Franța- 29.03/03.04.2015;
 ș.l. dr.ing. Monica IORDACHE- Franța- 29.03/03.04.2015;
 ș.l. dr.ing. Ana Cornelia GAVRILUȚĂ- Franța- 29.03/03.04.2015.
Art.38. Se aprobă lista cu posturile didactice vacante scoase la concurs. Nu se aprobă scoaterea la
concurs a postului 5, conf. la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Fiecare post va fi însoțit de Fișa
postului. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.39. Se aprobă elaborarea unei strategii pe termen lung privind internaționalizarea programelor de
studii la Universitatea din Pitești.
Art.40. Pentru examenele de abilitare a conducătorilor de doctorat, Universitatea din Pitești adoptă
metodologia aprobată de MECS, fără a se adăuga criterii proprii.
Art.41. Se aprobă ca, pentru anul 2015, cuantumul plăților anticipate făcute de Universitatea din Pitești
în proiecte POSDRU și de cercetare să se încadreze în plafonul de 2 milioane lei. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.42. Se aprobă solicitarea dlui Iorga Simăn Victor de a efectua activități didactice în regim de cadru
didactic asociat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.43. Se aprobă necesarul de articole promoționale privind admiterea 2015, astfel:
 500 pliante/facultate, valoare=5500 lei;
 20 afișe color format A4, valoare=120 lei;
 10 afișe color format A3, valoare=112 lei.
 Mediatizare admitere și evenimente premergătoare admiterii=18000 lei.
Art.44. Se aprobă angajarea pe perioadă determinată, prin detașare, a unui auditor intern.
Art.45. Se aprobă emiterea facturii pentru încasarea chiriei de la S.C. MO.RE.CA. SRL, aferent lunii
februarie 2015.
Art.46. Se aprobă solicitarea d-rei Ionescu Mădălina Andreea de a susține examenul de licență la
Facultatea de Litere în sesiunea iulie 2015, aceasta fiind absolventă în promoția 2009 a Facultății de
Litere – Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești.
Art.47. Se aprobă deblocarea diferenței de garanție către S.C. Confort SRL. Se transmite spre aprobare
Senatului.
În ședință au mai fost prezentate următoarele:
 necesitatea evaluării urgente a activității centrelor de cercetare și propuneri pentru
desființarea centrelor cu nivel de activitate scăzut;
 informare privind stingerea creanțelor către bugetul de stat a S.C. UPIT Noua Generație
SRL:
 solicitare prorector RSAMSE de propuneri privind ocuparea postului de Director al a
Centrului pentru Consiliere, Orientare Profesională și Monitorizarea Inserției pe Piața
Muncii, obligatoriu cadru didactic cu competențe în domeniile psihologie sau științe ale
educației.

Rector,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

02.03.2015

