
MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 09.03. 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 09.03. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă scoaterea la consursul de ocupare a posturilor didactice în anul 2015 a postului  5,
conf. la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Departamentul de Arte.

Art.2. Având în vedere raportul final asupra vizitei evaluatorilor UEFISCDI și a recomandărilor
formulate de aceștia, se aprobă constituirea comisiei care va participa la conferințele organizate de
UEFISCDI în vederea elaborării unei strategii pe termen lung privind internaționalizarea programelor de
studii, în următoarea componență: prof.univ.dr. Marioara ABRUDEANU, conf.univ.dr. Mihai
BRĂSLAȘU, conf.univ.dr. Elena NEAGU, conf.univ.dr. Corina GEORGESCU, conf.univ.dr. Valentina
STÎNGĂ. Conferințele sunt stabilite pentru următoarele date: 11, 18, 25.03.2015. Se recomandă
numirea unei persoane responsabile cu marketingul internațional.

Art.3. Cadrele didactice și de cercetare care au depus dosare pentru decontarea cheltuielilor prilejuite
de deplasări la manifestări științifice cu publicare de articole în Proceeding ISI în anul 2014 și care au
fost verificate și aprobate de comisia desemnată în acest scop, sunt: conf.univ.dr. Eduard NIȚU,
ș.l.dr.ing. Nicoleta RACHIERU, ș.l.dr.ing. Monica IORDACHE, conf.univ.dr. Doina IACOMI,
ș.l.dr.ing. Jean Cristian GRIGORE, ș.l. dr.ing. Nadia BELU, ș.l.dr.ing. Ana Cornelia ROTARU,
conf.univ.dr. Liliana SOARE. Se aprobă ca aceste deconturi să fie acordate tuturor cadrelor didactice
care se încadrează legal pentru obținerea lor, conform procedurii de acordare.

Art.4. Se constituie comisie responsabilă cu centralizarea datelor furnizate de facultăți pentru evaluarea
CNFIS, președinte va fi dl. prorector- prof.univ.dr. Sebastian Pârlac.

Art.5. Se aprobă achiziția unui microsistem audio și a unui swich cu 24 de porturi pentru dotarea
Centrului de Reușită Universitară. Valoare achiziție=1950 lei.

Art.6. Se aprobă introducerea în lista cu articole cotate ISI publicate în anul 2013 și acceptate la plată,
încă două articole.

Art.7. Se aprobă modificările survenite în statul de funcțiuni al Departamentului de Relații
Internaționale, Istorie și Filozofie, la P.O., la disciplina Evoluția structurii militare și de apărare a
României.
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Art.8. Se aprobă transferul tranșei a II-a din taxa de școlarizare pentru studentul Mateescu Alexandru
Sorinel la Facultatea de Mecanică și Tehnologie de la Facultatea de Electronică, Comunicații și
Calculatoare.

Art.9. Se aprobă restituirea taxei de școlaritate, proporțional cu perioada de la înmatriculare până la
exmatriculare, cetățeanului irakian Al-Saab Fahad Waleed Ibrahim,

Art.10. Se aprobă restituirea taxei de școlaritate, în cuantum de 1980 euro, cetățeanului sirian Youssef
Khaldoun, admis la studii în anul pregătitor dar care nu a obținut viza de intrare în România.

Art.11. Se aprobă restituirea diferenței din taxa de școlaritate următorilor studenți internaționali, care
au achitat mai mult decât 1980 euro, astfel: Salim Quadeh (Maroc), Reda Ennajari (Maroc), Amjad
Lablad (Maroc), Oumahani Osman Ali (Djibon), Hodan Djama Areyeh (Djibon).

Art.12. Se aprobă admiterea la plată a declațiilor de plata cu ora pentru prof.univ.dr. Luminița STATE
și prof.univ.dr. Tudor BĂLĂNESCU, având în vedere modificările survenite în statul de P.O. al
Departamentului de Matematică-Informatică aprobate de Senatul universitar.

Art.13. Se aprobă transmiterea către S.C. Argecom S.A. a copiilor facturilor emise de S.C. Termocalor
Confort S.A. împreună cu detalierea pe obiectiv privind calculul utilităților livrate pentru S.C.
Argecom S.A. la obiectivul CETRANSINO.

Art.14. Se aprobă achiziția de mobilier pentru dotarea laboratorului metodic din filiala universității din
Alexandria. Valoare achiziție=7534 lei, sursa de finanțare este asigurată din taxe plătite de candidații
înscriși la colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I, sesiunea februarie 2015.

Art.15. Se aprobă achiziția de materiale specifice pentru dotarea laboratorului de Desen Tehnic din
sala I 122. Valoare achiziție=690 lei.

Art.16. Se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii în cuantum de 30% din taxa de
studiu aferentă anului universitar 2014/2015 studentei Florea Mădălina Ramona/FMT/TCM/I. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.17. Se aprobă remunerarea activităților desfășurate de către personalul didactic auxiliar și
nedidactic în cadrul colocviului de admitere la gradul didactic I a cadrelor didactice din învățământul
primar și preșcolar, în perioada 20.01-22.02.2015, în regim de plata cu ora, în filialele Facultății de
Științe ale Educației. Plata se face din surse extrabugetare obținute de DPPD din taxele achitate de
candidați.

Art.18. Se aprobă remunerarea activităților desfășurate de către personalul implicat în organizarea,
desfășurarea și finalizarea colocviului de admitere la gradul didactic I a cadrelor didactice din
învățământul gimnazial și liceal, sesiunea februarie 2015, în regim de plata cu ora, la nivelul grilei de
salarizare pentru postul de lector. Plata se face din surse extrabugetare obținute de DPPD din taxele
achitate de candidați.

Art.19. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii februarie 2015, rezultate din
derularea etapelor specifice a contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-0569, din venituri
proprii ale universității, până la încasarea rambursărilor din bugetul proiectului.
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Art.20. Se aprobă predarea documentelor care au depășit termenul legal de păstrare în arhiva
universității, către societatea de colectare a deșeurilor de hârtie- S.C. REMAT S.A. Selectarea acestor
documente a fost efectuată de comisia numită în acest scop iar lista documentelor cu termen de
păstrare expirat a fost înaintată către Direcția Județeană Argeș a Arhivelor Naționale care a dat
aprobare.

Art.21. Se aprobă achiziția de produse de curățenie pentru spații din corpul B, conform referatului de
necesitate, valoare=6018 lei.

Art.22. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:

 Conf.univ.dr. Gabriela PLĂIAȘU- București-13.03.2015;
 Conf.univ.dr. Emanuel SOARE- Spania-25/27.03.2015;
 Conf.univ.dr. Dumitru CHIRLEȘAN- Grecia- 22/25.03.2015;
 Conf.univ.dr. Georgeta CHIRLEȘAN- Grecia- 22/25.03.2015;
 Conf.univ.dr. Maria Camelia MANEA- Spania- 05/13.05.2015;
 Conf.univ.dr. Maria PESCARU- Spania- 05/13.05.2015;
 Prof.univ.dr. Eugen CHELARU- 19/21.03.2015;
 Prof.univ.dr. Ionel DIDEA- Italia-10/14.03.2015.

Art.23. Se aprobă să fie transmisă o solicitare către S.C. Apă-Canal 2000 S A.  privind înlocuirea
conductei de preluare ape menajare existente în stada Gh. Doja cu o conductă cu diametru mai mare,
cea veche fiind insuficientă pentru a asigura drenarea apelor în zonă.

Art.24. Se aprobă transmiterea către S.C. Argecom S.A. a solicitării privind acordarea de sprijin în
refacerea spațiului de parcare prin nivelarea și tasarea suprafeței existente în spațiul destinat pentru
parcare studenților în campusul universitar din str. Târgu din Vale (aferent corpuri R, T, S).

În ședință au mai fost prezentate următoarele:

 Informare privind inaugurarea Centrului de Reușită Universitară în data de 02.04.2015;
Raport anual privind activitatea comisiei de evaluare și asigurarea calității;

Rector,

Prof.univ.dr. Ionel DIDEA
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