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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,

Biroul Consiliului de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 21.05.2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul Modelarea matematică și numerică a
structurilor și corpului omenesc pentru studiul impactului autovehiculelor, elaborată de conf.univ.dr.
Ștefan Tabacu, în domeniul Ingineria autovehiculului, în data de 01.06.2015.

Art.2. Se aprobă susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul Mechanical identifications in
automotive engineering, elaborată de prof.univ.dr. Sorin Vlase, titular la Universitatea "Transilvania"
din Brașov, în data de 01.06.2015.

Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare finală pentru programul postuniversitar Asistența
socială a copilului abuzat, neglijat și supus la rele tratamente, în următoarea componență:
 Prof.univ.dr. Maria Constantinescu- președinte;
 Prof.univ.dr. Cornel Constantinescu;
 Conf.univ.dr. Octavian Gruioniu;
 Conf.univ.dr. Mihaela Neacșu;
 Ramona Nicolescu- secretar.

Susținerea evaluărilor finale va avea loc în data de 26.06.2015.

Art.4. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare finală pentru programul postuniversitar Asistența și
consilierea socială a copilului în mediul educațional, în următoarea componență:
 Prof.univ.dr. Maria Constantinescu- președinte;
 Conf.univ.dr. Octavian Gruioniu;
 Conf.univ.dr. Mihaela Neacșu;
 Lect.univ.dr. Simona Ciucă;
 Ramona Nicolescu- secretar.

Susținerea evaluărilor finale va avea loc în data de 27.06.2015.

Art.5. În scopul bunei desfășurări a Conferinței Internaționale "Limba și Literatura- Repere identitare
în context european" organizate de Facultatea de Litere în perioada 12-14.06.2015, se aprobă achiziția
de mape de participare pentru cadrele didactice înscrise la conferință și achiziția de servicii de
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organizare a conferinței. Total valoare achiziție- 6000 lei, suma se achită din cuantumul taxelor
încasate de la participanți.

Art.6. Se aprobă deplasarea în scopul participării la conferința de închidere a proiectului "Coordonarea
națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe în România", 25-27.05.2015, la Cluj, a
dlui Valentin Tuță- secretar Activități Sociale și studentului Bashar Younis de la FECC. Costurile
deplasării sunt acoperite din bugetul proiectului.

Art.7. Se aprobă deplasarea în scopul participării la faza națională a concursului de mecanică "Andrei
Ioachimescu", București, 21-23.05.2015 a prof.dr.ing. Stan Marinică și ș.l.dr.ing. Istrate Maria Mihaela
de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie care însoțesc trei studenți participanți la concurs. Se aprobă
suportarea cheltuielilor cu transportul din fonduri proprii ale universității.

Art.8. Se aprobă solicitarea dnei Șerban V. Ioana Daniela, absolventă a Universității Spiru Haret,
specializarea Psihologie, promoția 2011, de a susține examenul de licență în sesiunea iulie 2015 la
Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității din Pitești.

Art.9. Se aprobă instalarea unui infochioșc al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Argeș în incinta corpului C.

Art.10. Se aprobă deplasarea în scopul participării la faza regională a sesiunii de comunicări științifice
studențești- Târgoviște 2015 a 15 studenți însoțiți de 5 cadre didactice de la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare. Se aprobă suportarea cheltuielilor cu transportul din fonduri proprii ale
universității.

Art.11. Se aprobă restituirea taxei de studiu, aferentă anului universitar curent, studentului Onel
Constantin Sergiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă/ master EMC/II care ocupă loc subvenționat.

Art.12. Se aprobă restituirea taxei de studiu achitată pentru anul 2014-2015 de către Madani Azzam,
cetățean sirian, care nu a primit viza de intrare în România.

Art.13. Se aprobă restituirea taxei de studiu achitată pentru anul 2014-2015 de către Haji Nadia,
cetățean sirian, care nu a putut ajunge la studii din motive medicale.

Art.14. Se aprobă restituirea taxelor de studiu achitate pentru anul 2014-2015 de către Akel Raed și
Amer Marwan, cetățeni sirieni, care nu au primit vize de intrare în România.

Art.15. Se aprobă deplasarea în scopul participării la Olimpiada Națională a Economiștilor în formare
desfășurată la Universitatea Româno-Americană, în București, 29-30.05.2015, a dnei lect.univ.dr.
Alina Hagiu în calitate de evaluator și a studentei Popa Roxana Mădălina de la Facultatea de Științe
Economice, în calitate de participant. Se aprobă suportarea cheltuielilor cu transportul din fonduri
proprii ale universității.

Art.16. Se aprobă achiziția de materiale consumabile conform referatului de necesitate înaintat de
cabinetul Prorectorului pentru Cercetare și Competitivitate, valoare 930,7 lei.

Art.17. Se aprobă solicitarea dlui Chiriță M. Răzvan Mirel, absolvent al Universității din București,
Facultatea de Administrație Publică și Afaceri, promoția 2012, de a susține examenul de licență în
sesiunea iulie 2015 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Pitești.
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Art.18. Se aprobă achitarea taxei de 200 lei din fonduri proprii ale universității pentru încheierea unei
convenții de colaborare cu evaluatori Cambridge.

Art.19. Se aprobă suspendarea concursului organizat pentru ocuparea unui post de psiholog în cadrul
Centrului pentru Consiliere și Orientare în Carieră pentru punere de acord cu cerințele Ordinului
3070/2015.

Art.20. Se aprobă încheierea un Acord cadru de colaborare între Universitatea din Pitești și Hankuk
University of Foreign Studies din Coreea.

În ședință au mai fost prezentate următoarele:

 Invitație de vizită de la Universitatea din Marrakech- Maroc în scopul dezvoltării relațiilor de
colaborare universitare;

 Informare privind alocare suplimentară de fonduri de la MECS pentru investiții.
 Informare privind concluziile discuțiilor avute la MECS de dl. rector împreună cu reprezentanți

ai universității și ai sindicatelor din universitate cu reprezentanți ai ministerului, în problema
reîncadrării personalului.

Rector,

Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

21.05.2015


