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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE Nr. 4455/30.03.2015

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 30.03.2015

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 30.03.2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu personalul aferente lunii martie 2015, rezultate din derularea
etapelor specifice a contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2013-4-1561, responsabil de proiect-
conf.univ.dr. Viorel Malinovschi, din venituri proprii ale universității, până la încasarea avansului pentru
etapa a II-a de la coordonatorul proiectului- Politehnica București.

Art.2. Se aprobă încheierea de act adițional pentru prelungire cu un an, începând cu data de 01.04.2015, a
contractului încheiat cu IME România privind asigurarea de asistență tehnică pentru Sistemul Integrat de
Bibliotecă. Valoarea anuală a taxei de întreținere este de 968,66 USD și se plătește trimestrial.

Art.3. Se aprobă angajarea a 10 tutori selectați de întreprinderile partenere, pe durata a două luni,
începând cu data de 26.03.2015, în proiectul POSDRU 160/2.1/S/133020, responsabil de proiect-
lect.univ.dr. Gheorghe Nistor, care vor fi retribuiți din fondurile proiectului.

Art.4. Se aprobă ca Universitatea din Pitești să finanțeze cu suma necesară activitățile derulate în
proiectul INSIDE-Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în aotovehicule , responsabil de proiect-conf.univ.dr. Mariana Ivănescu, pentru luna martie
2015, până la primirea rambursării din bugetul proiectului.

Art.5. Se aprobă derularea prin Institutul de Formare și Performanță Muntenia a unei noi serii de cursuri
prin programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă "Tehnologii și echipamente
pentru  prelucrarea maselor plastice și materialelor compozite".

Art.6. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni, începând cu data de 15.04.2015, a dlui ing. Ioan Marian
Sandu pe postul de administrator patrimoniu, în cadrul Biroului Tehnic- Investiții.

Art.7. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni, începând cu data de 09.04.2015, a dlui Mihail Valentin
Stănescu pe postul de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Administrativ-cămine studențești.
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Art.8. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni, începând cu data de 15.04.2015, a dnei Carmen Violeta
Popa,  pe postul de psiholog, în cadrul Centrului pentru Consiliere, Orientare Profesională și
Monitorizarea Inserției pe Piața Muncii.

Art.9. Se aprobă transferul unor activități didactice realizate în regim de  plata cu ora în semestrul al II-
lea de la prof.univ.dr. Ionela Niculescu la conf.univ.dr. Liviu Mihăilescu, activități prevăzute în statul de
funcțiuni al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic.

Art.10. Se aprobă plata taxelor de reevaluare periodică a programului de studii de licență Asistență
managerială și secretariat- Pitești în valoare de 22458 lei.

Art.11. Se aprobă plata taxelor de reevaluare periodică a programului de studii de licență Limbi
moderne aplicate în valoare de 22458 lei.

Art.12. Se aprobă punerea în executare a sentinței pronunțată de Tribunalul Argeș privind pe dna
Drăguț Nicoleta Claudia și anume:

 Eliberarea certificatului de absolvire a studilor postuniversitare "Managementul informării și
documentării";

 Plata cheltuielilor de judecată.

Art.13. Se aprobă cazarea în căminul studențesc a 4 studenți din Franța care efectuează un schimb de
experiență în domeniul asistenței sociale, în perioada 09-16.05.2015.

Art.14. 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 învățământul preșcolar și primar, în regim de plata cu ora luna martie 2015. Plata se face
din sume alocate de la buget.

Art.15. Se aprobă plata activităților didactice și a personalului didactic auxiliar și nedidactic, aferente
semestrului I la programul de conversie profesională- Specializarea Pedagogia învățământului primar și
preșcolar. Sursele de finanțare sunt surse extrabugetare, obținute din taxele de studii.

Art.16. Se aprobă tabelul nominal cu cadrele didactice care derulează activități la programul de
conversie profesională- Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 4 semestre,
învățământ cu frecvență precum și disciplinele aferente din planul de învățământ.

Art.17. Se aprobă organizarea și desfășurarea modulului psihopedagogic nivel II de certificare a
competențelor pentru profesia didactică, de către DPPD, în regim postuniversitar de către absolvenți de
învățământ superior, pe o perioadă de 4 luni, numai în regim cu taxă. Plata activităților didactice se
realizează din veniturile extrabugetare cumulate din taxele cursanților, la nivelul grilei de salarizare de
lector. Taxa de școlarizare este de 1000 lei, taxa de înscriere=100 lei, taxa de înmatriculare=100 lei.

Art.18. Se aprobă achiziția de echipamente individuale de protecție care să asigure securitatea și
sănătatea în muncă, conform referatului înaintat de dl.ing. Nicolae Samoilă-Șef Birou SSM.

Art.19. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare la Academia Română- filiala Iași, a dlui.
conf.univ.dr. Alin Ștefănescu, în cuantum de 600 lei, din bugetul proiectului de cercetare MuVeT-
director de proiect- prof.univ.dr. Florentin Eugen Ipate.



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Art.20. Se aprobă solicitarea studentei Pătrona Adriana Georgiana de a achita taxa de școlarizare
aferentă anului universitar 2011-2012,  la Facultatea de Educație Fizică și Sport, aceasta fiindu-i
necesară pentru urmarea studiilor la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza".

Art.21. Având în vedere răspunsul formulat de Ministerul Educației și Cercetării la solicitarea
Universității din Pitești privind clarificarea situației în care se află absolvenți ai studiilor superioare în
cadrul Universității Spiru Haret, se hotărăște :
Admiterea candidaților, absolvenți ai studiilor superioare în cadrul Universității Spiru Haret, la
programele de masterat sau la programe postuniversitare organizate la Universitatea din Pitești, este
condiționată de prezentarea Hotărârii Judecătorești care atestă valabilitatea diplomei.
Compartimentul juridic va aviza dosarele la înscriere.

Art.22. Se aprobă decontarea plății cheltuielilor salariale pe luna martie 2015, din fondurile
universității, pentru membrii echipei proiectului de cercetare MuVeT, până la primirea avansului din
bugetul proiectului pentru anul 2015. Suma necesară este de 9500 lei.

Art.23. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
 Conf.univ.dr. Adriana Gabriela Plăiașu- Franța- 24/30.05.2015;
 Conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan- Lituania- 14/19.04.2015;
 Conf.univ.dr. Georgeta Chirleșan- Lituania- 14/19.04.2015;
 Lect.univ.dr. Sorin Fianu- Lituania- 14/19.04.2015;
 Conf.univ.dr. Daniela Giosanu- Lituania- 14/19.04.2015;
 Conf.univ.dr. Corina Georgescu- Baia Mare- 06/10.04.2015;
 Psiholog Violeta Carmen Popa- București- 31.03.2015;
 Ș.l. dr.ing. Sorin Ilie- Craiova- 02.04.2015;
 Ș.l. dr.ing. Gabriela Mitran- Craiova- 02.04.2015;
 Prof.univ.dr. Viorel Nicolae- Craiova- 02.04.2015.

Art.24. Se aprobă referatul de necesitate înaintat de Facultatea de Mecanică și Tehnologie,
valoare=1193 lei.

Art.25. Se aprobă referatul de necesitate înaintat de biblioteca universitară, valoare=900 lei.

Art.26. Se aprobă derogare de la obligația prevăzută la art. 8 din Contractul de studii: studenții care au
restanță din taxa de studii mai mică decât 200 lei nu mai plătesc taxa de 200 lei pentru redobândirea
calități de student pierdută prin neplata la termen a tranșelor. Se transmite spre analiză și aprobare
Senatului universitar.

Art.27. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe ale Educației,  dosarele de încadrare în domeniul
de master acreditat Științe ale Educației, a următoarelor programe de masterat:
 Educație timpurie pentru filialele Alexandria și Rm. Vâlcea;
 Management educațional pentru filiala Slatina;
 Consiliere educațională pentru Pitești.

Se transmit Senatului universitar.
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Art.28. Având în vedere că urmează să expire contractul încheiat cu S.C. Protehnologia Print SRL
privind servicii de multiplicare și copiere documente, se hotărăște organizarea unei noi licitații pentru
achiziționarea de servicii în acest sens. Nu se aprobă solicitarea societății susmenționate de a renegocia
contractul din punct de vedere al chiriei stabilite.

Art.29. Se aprobă:
a) Schimbarea denumirii  Centrului pentru Consiliere, Orientare Profesională și Monitorizarea

Inserției pe Piața Muncii, în "CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN
CARIERĂ".

b) Încetarea mandatului d-nei prof.univ.dr. Mihaela DIACONU, pentru calitatea de director centru,
începând cu data de 31.03.2015;

c) Numirea în funcție de director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră a d-nei
lect.univ.dr. Magdalena STAN, începând cu data de 01.04.2015;

Art.30. Se aprobă reconfirmarea mandatului, pentru calitatea de Director al Centrului pentru relații cu
studenții și mediul socio-economic, a d-lui lect.univ.dr. Mircea BĂRBUCEANU.

În ședință au mai fost prezentate următoarele:
 Informare privind locurile subvenționate alocate UPIT pentru anul universitar 2015/2016;
 Informare privind vizita dlui rector la Ambasada SUA,  30.03.2015;

Rector,

Prof. univ. dr. Ionel DIDEA

30.03.2015


