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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 24.03.2015
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 24.03.2015
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă plata profesorilor mentori care au îndrumat activitatea de practică pedagogică a
studenților înscriși la programul de studii psihopedagogice nivel I, semestrul I, anul universitar
2014/2015, organizat de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.
Art.2. Se aprobă plata cotizației anuale de membru Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) în
valoare de 850 euro.
Art.3. Se aprobă Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Universitatea din Piteşti . Se transmite Senatului Universitar.
Art.4. Se aprobă comisie de analiză pentru stabilire lucrări de reparații cămine studențești 2÷3 și
elaborare caiet de sarcini în vederea execuției lucrărilor reparații și întreținere- igienizare cămine
studențești 2÷3 corp B, str. Aleea Școlii Normale nr.7- Pitești, cu perioada de execuție 15.0631.08.2015. Aceste lucrări și valoarea estimată sunt prevăzute în "Programul de reparații capitale,
curente, dotări și servicii" aprobat pentru anul 2015. Componența comisiei este următoarea:
 Ing.Costel Trandafirescu- Serv. Administrativ- președinte;
 Ing. Marian Sandu- Comp. Investiții- membru;
 Ec. Miron Mavrodin- Șef Birou Achiziții- membru;
 Adm. Ion Ilie- Administrator patrimoniu - membru;
 Adm. Vasile Stănciulescu- Administrator patrimoniu – membru.
Art.5. Se aprobă numirea unei comisii de evaluare a materialelor rezultate în urma dezmembrării vechii
lucrări a canalului termic la căminele studențești, în următoarea componență:




Ing.Costel Trandafirescu- Serv. Administrativ- președinte;
Adm. Ion Ilie- Administrator patrimoniu - membru;
Adm. Vasile Stănciulescu- Administrator patrimoniu – membru.

Art.6. Se aprobă Centralizatorul revizuirii burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea
de burse și alte forme de sprijin material pentru studenți ai Universității din Pitești, pentru semestrul II.
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Art.7. Se aprobă realizarea de lucrări de reparații la învelitoarea clădirii Facultății de Educație Fizică și
Sport, pe bază de contract cu firme specializate. Costuri totale estimate=25000 lei, sunt prevăzute în
"Programul de reparații capitale, curente, dotări și servicii" aprobat pentru anul 2015.
Art.8. Se aprobă realizarea de lucrări de reparații la hidroizolația acoperișului de la corpul A și a
laboratorului A116, pe bază de contract cu firme specializate. Costuri totale estimate=60252 lei, sunt
prevăzute în "Programul de reparații capitale, curente, dotări și servicii" aprobat pentru anul 2015.
Art.9. Se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii, în cuantum de 30% din taxa de
școlarizare, studentei Achimoiu Diana Elena de la Facultatea de Științe/KMS/I. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se aprobă ocuparea unui post de îngrijitoare, prin detașare, care să asigure ordine și curățenie la
baza sportivă: sala polivalentă, spații limitrofe inclusiv spații didactice.
Art.11. Se aprobă achiziția unui server care să preia funcția de bază a serverului de legislație LEGIS, cu
posibilitatea de instalare în plan secundar a mai multor aplicații și baze de date. Valoare estimată=6000
lei.
Art.12. Se aprobă achiziția unui server care să preia funcția de bază a serverului de ORAR al
universității, cu posibilitatea de instalare în plan secundar a mai multor aplicații și baze de date și siteuri web în baza unor proiecte existente în cadrul universității, precum și rezerve de backup provizorii.
Valoare estimată=7000 lei.

Art.13. Se aprobă depunerea dosarului de evaluare la ARACIS în vederea reacreditării programului de
master "Inginerie Electronică și Sisteme Inteligente" în domeniul Inginerie Electronică și
Telecomunicații- 4 semestre. Evaluarea dosarului de încadrare în domeniu se face fără vizită și nu se
percep taxe de evaluare.
Art.14. Se aprobă depunerea dosarului de încadrare în domeniul de masterat acreditat Inginerie
Electrică a programului de studii de masterat cu denumirea "Sisteme de Conversie a Energiei"4 semestre. Evaluarea dosarului de încadrare în domeniu se face fără vizită și nu se percep taxe de
evaluare.
Art.15. Se aprobă depunerea dosarului de încadrare în domeniul de masterat acreditat Inginerie
Electronică și Telecomunicații a programului de studii de masterat cu denumirea "Sisteme Electronice
pentru Conducerea Proceselor Industriale". Evaluarea dosarului de încadrare în domeniu se face fără
vizită și nu se percep taxe de evaluare.
Art.16. Se aprobă solicitarea S.C. Cafeto Vending Solutions SRL de a retrage două automate de cafea și
băuturi calde din locațiile din str. Târgu din Vale- rectorat și corp D având în vedere drepturile
chiriașului prevăzute prin contractul de închiriere.
Art.17. Se aprobă restituirea diferenței din taxa de școlaritate următorilor studenți internaționali, care au
fost exmatriculați: Ibrahim Waleed Ibrahim Al-Saab și Saif Waleed Ibrahim Al-Saab.
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Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 318 lei din fondurile școlii de conducători auto pentru achiziționare
de combustibil necesar derulării activității cu plată a școlii de conducători auto STUDENT AUTO.
Art.19. Se aprobă achiziția unui server care să preia funcția de bază a serverului de mail al universității,
cu posibilitatea de instalare în plan secundar a mai multor aplicații și baze de date și site-uri web în baza
unor proiecte existente în cadrul universității, precum și rezerve de backup provizorii. Valoare
estimată=6000 lei.
Art.20. Se aprobă punerea la dispoziție a sălii Senatului, în data de 26.03.2015, orele 18,00 în scopul
derulării unei prezentări făcute de reprezentanți BCR, la care vor participa cadre didactice din
universitate.
Art.21. Se aprobă solicitarea S.C. Nouvel Habitat Exim SRL- împuternicită să reprezinte ORANGE
România SA, de a demonta stația GSM de pe terasa căminului studențesc nr. 3 urmând ca efectele
contractului să înceteze odată cu obținerea autorizației de desființare și a demontării efective a stației.
Art.22. În vederea asigurării serviciilor de ordine și curățenie la filiala Universității din Pitești de la
Slatina, locația Colegiul Național "Ion Minulescu", se aprobă atribuirea contractului pentru prestarea
serviciilor de ordine și curățenie prin achiziție directă, prin cerere de oferte de la firme specializate, pe o
perioadă de 9 luni începând cu 01.04.2015.
Art.23. Se aprobă diminuarea salariilor/ numărului de ore ale personalului implicat în proiectul MuVeT,
cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0688, aceasta fiind determinată de redimensionarea bugetului alocat
contractelor de finanțare pentru anul 2015.
Art.24. Se aprobă ca dl. prof.univ.dr. Constantin Țibrian de la Facultatea de Științe ale Educației să
desfășoare activitățile didactice prevăzute postului de profesor din statul de funcțiuni al Departamentului
de Ștințe Aplicate, în regim de plata cu ora, începând cu semestrul al II-lea.
Art.25. Se aprobă ca dl. conf.univ.dr. Valeriu Florian Alexiu de la Facultatea de Științe să desfășoare
activitățile didactice prevăzute postului 2, conf. din statul de funcțiuni al Departamentului de Ștințe ale
Naturii, în regim de plata cu ora, începând cu semestrul al II-lea.
Art.26. Se aprobă ca dl. conf.univ.dr. Gheorghe Semenescu de la Facultatea de Științe să desfășoare
activitățile didactice prevăzute postului 3, conf. din statul de funcțiuni al Departamentului de Ștințe ale
Naturii, în regim de plata cu ora, începând cu semestrul al II-lea.
Art.27. Se aprobă suplinirea orelor din postul 1, Prof. atribuite dnei. prof.univ.dr. Liliana Ezechil, de
către alte cadre didactice din Departamentul de Științe ale Educației, în perioada 23-31.03.2015 în care
titulara se află în concediu medical, conform referatului înaintat de F.S.Ed.
Art.28. Se aprobă modificarea contractului nr. 42/2014 privind închirierea spațiului Sală polivalentă
pentru desfășurare de activități de recreere (baschet) pentru o oră pe săptămână, conform tarifului de
închiriere aprobat.
Art.29. Se aprobă executarea de reparații la acoperișul clopotniței și platforma cu trepte de la biserica de
lemn din campusul universitar din str. Gh. Doja, costurile lucrărilor fiind estimate la 25000 lei. Aceste
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lucrări sunt cuprinse în "Programul de reparații capitale, curente, dotări și servicii" aprobat pentru anul
2015 și se vor realiza pe bază de contract cu firme specializate.
Art.30. Se aprobă ca studenții străini înscriși în anul pregătitor de limba română să urmeze cursurile de
specialitate împreună cu studenții români motivat fiind de faptul că numărul studenților străni este mic și
nu pot fi normate grupe separate. Se aprobă anexă în acest sens la statul de funcțiuni.
Art.31. Se aprobă ca activitățile didactice aferente normei de bază pentru postul 4, conf. din statul de
funcțiuni al Departamentului de Matematică-Informatică, aferente dlui. conf.univ.dr. Șerban Costea care
se află în concediu fără plată până la data de 15.03.2016, să fie efectuate în regim de plata cu ora de
către lect.univ.dr. Gheorghe Nistor și lect.univ.dr. Antonio Nuică.
Art.32. Se aprobă plata drepturilor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora de
către conf.univ.dr. Constantin Apostol de la Departamentul de Teologie, prin casieria universității.
Art.33. Se aprobă următoarele referate de necesitate:










Administrativ corp A+D, valoare= 1200 lei;
Facultatea de Științe ale Educației, valoare= 1604 lei;
Facultatea de Științe ale Educației( Filiale), valoare=675 lei;
FMT (sala I 134), valoare= 1318 lei;
Facultatea de Teologie Ortodoxă, valoare=548,5 lei;
Facultatea de Științe ale Educației( laborator studenți internaționali), valoare=870 lei;
Facultatea de Științe Economice( Zilele porților deschise), 25 topuri hârtie și 400 cartoane A4.
Facultatea de Științe, valoare= 771,70 lei;
Facultatea de Teologie Ortodoxă ( Artă sacră), valoare=7115 lei.

Art.34. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
 Prof.univ.dr. Popa Dinel- Portugalia- 11/15.05.2015;
 Conf.univ.dr. Stănescu Nicolae-Doru- Portugalia- 11/15.05.2015;
 Conf.univ.dr. Clenci Adrian- Franța- 20/24.04.2015;
 Ș.l. dr.ing. Zaharia Cătălin- Franța- 20/24.04.2015;
 Lect.univ.dr. Boncescu Silvia-Franța-01/28.05.2015;
 Conf.univ.dr. Ungureanu Cristina- Franța- 19.04/19.05.2015;
 Conf.univ.dr. Iconaru Elena-Turcia- 05/13.05.2015;
 As.univ.Tudor Mariana-Turcia- 05/13.05.2015;
 Rusea Ionela- Turcia- 19/25.04.2015;
 Lect.univ.dr. Neblea Monica- Turcia- 19/25.04.2015;
 Prof.univ.dr. Nicu Bizon- Norvegia- 20/26.04.2015;
 Ș.l. univ.dr. Mihai Oproescu- Norvegia- 20/26.04.2015;
 Conf.univ.dr. Corina Georgescu- Spania- 21/29.04.2015;
 Lect.univ.dr. Monica Popescu- Turcia- 03/10.05.2015;
 Lect.univ.dr. Cristian Popescu- Turcia- 03/10.05.2015;
 Lect.univ.dr. Marian Țaicu- Franța- 13/17.04.2015.
Art.35. Se aprobă restituirea sumelor depuse în contul Institutului de Formare și Performanță Muntenia
de către Direcția Generală de Asistență Socială Argeș pentru taxele a 13 cursanți de la programele
postuniversitare din domeniul asistenței sociale. Se vor redistribui orele rămase neefectuate iar
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diferențele de sume rezultate în urma acestui aspect vor fi suportate din cota de regie a IFP Muntenia. Se
aprobă ca plata formatorilor pentru orele efectuate să fie făcută întotdeauna la sfârșitul activității de
formare.
Art.36. Se aprobă organizarea unei licitații, urmând procedurile legale, în scopul achiziționării și
implementării unui program informatic dedicat instalării bazei de date unice pentru gestionarea
studenților înmatriculați la Universitatea din Pitești.
Art.37. Se aprobă acordarea distincției Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești domnului
IBRAHIM CECEN- AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITESI (TURCIA).
Art.38. Se aprobă acordarea distincției Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești domnului
NICOLAE VĂCĂROIU.
Art.39. Se aprobă atestarea și certificarea la nivelul universității a următoarelor centre de cercetare:
1.Centrul de Cercetare pentru Promovarea Excelentei în Formarea Profesională,
Director prof. univ.dr. Geanina Cucu-Ciuhan
2. Centrul de Cercetări Biotehnologice în Horticultură și Protecția Mediului,
Director Prof. Univ.Dr. Marian Petre
Art.40. Se aprobă Procedura operaţională privind acordarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din
Universitatea din Piteşti de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe,
realizarea de
publicații și alte activități de diseminare ale rezultatelor cercetării, completată cu recomandările
comisiilor senatului.
Art.41. Se aprobă încheierea de act adițional la contractul de comodat pentru spațiul atribuit spre
folosință ASUP CAROL I, prelungire contract până la data de 17.03.2016.
Art.42. Se aprobă demararea etapelor necesare înființării masterului Protecție ecologică a mediului
ambiant, natural și modificat antropic,

În ședință au mai fost prezentate următoarele:
 Participare la eveniment organizat de ambasada SUA la București, 30.03.2015;
 Eveniment caritabil organizat de AGIR, 20-23.04.2015, amfiteatrul CC1;
 Punct de vedere al comisiei în cadrul proiectului de reabilitare a bazei sportive - campus corp B;

Rector,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

24.03.2015

