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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE Nr. 6894/25.05.2015

HOTĂRÂREA CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 25.05.2015

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 25.05.2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă reluarea cursurilor programelor postuniversitare Asistența socială a copilului abuzat,
neglijat și supus la rele tratamente și Asistența și consilierea socială a copilului în mediul educațional,
derulate prin IFP Muntenia, cursuri suspendate până la clarificarea statutului  cursanților absolvenți ai
Universității Spiru Haret. Aceștia au prezentat, la solicitarea Universității din Pitești, adeverințe de la
locul de muncă în sensul că ocupă posturi în conformitate cu studiile superioare absolvite. Derularea
cursurilor reluate se va face în mod intensiv astfel ca evaluările finale să se desfășoare la sfârșitul lunii
iunie 2015.

Art.2. Se aprobă Procedura privind asigurarea managementului programelor de formare continuă din
cadrul Institutului de Formare și Performanță Muntenia. Se transmite spre aprobare și Senatului
universitar.

Art.3. Se aprobă componența comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Universităţii din Piteşti în conformitate cu OMFP
nr. 946/2005 privind codul controlului intern/ managerial, republicat, astfel:
Mediul de control: Preşedinte:    prof. univ. dr. Sebastian Pârlac

Responsabil: prof. univ. dr. Ionel Didea
Membrii:    prof. univ. dr. Eugen Chelaru

prof. univ. dr. Liliana Ezechil
prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu
prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru
prof. univ. dr. Nicu Bizon
prof. univ. dr. Corneliu Udrea
conf. univ. dr. Daniela Pîrvu
conf. univ. dr. Mădălina Brutu
conf. univ. dr. Benedict Oprescu
lect. univ. dr. Radu Tascovici
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lect. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu
Ec. Victor Bratu

Performanțele și managementul riscului: Responsabil: prof. univ. dr. Constantin Drăghici
Informare și comunicare: Responsabil: conf. univ. dr. Mihai Brăslaşu
Activități de control: Responsabil: prof. univ. dr. Ion Iorga Simăn
Audiere și evaluare: Responsabil: prof. univ. dr. Mărioara Abrudeanu

Art.4. Se aprobă comisiile de licenţă /diplomă /disertaţie pentru sesiunea iunie - iulie 2015 conform
propunerilor facultăților din structura Universități din Pitești. Se transmit Senatului universitar.

Art.5. Se aprobă comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II anul universitar
2014-2015, publicate în Monitorul Oficial din 28.04.2015. Se transmit Senatului universitar.

Art.6. Se aprobă propunerea de numire a dnei lect.univ.dr. Adriana Nicoleta Lazăr în funcția de
director la Centrul pentru Proiecte și Studii Europene (CEPS). Se transmite spre aprobare și
Senatului universitar.

Art.7. Se aprobă remunerarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care a desfășurat
activități didactice la programul de conversie profesională- specializarea PIPP, semestrul II, la
Facultatea de Științe ale Educației. Plata se efectuează în regim de plata cu ora din taxele achitate de
cursanți. Total cheltuială salarială=15722 lei.

Art.8. Se aprobă modificarea devizului de calcul privind lucrări efectuate în scopul refacerii platformei
cu trepte a bisericii de lemn din corpul B al universității. Valoare rezultată=12500 lei cu TVA.

Art.9. Se aprobă cazarea în căminele studențești în perioada 12-14.06.2015 a 15 persoane, invitați să
participe la Conferința internațională Limba și Literatura- Repere identitare în context european.

Art.10. Se aprobă achiziționarea și editarea unui număr de 200 mape care includ oferta educațională a
Universității din Pitești pentru buna organizare a Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice care se
va desfășura în Pitești, 28-30.05.2015.

Art.11. Se aprobă alocarea unui calculator și imprimantă pentru dotarea cabinetului medical din corpul
D al Universității din Pitești.

Art.12. Se aprobă ca studenții din anul pregătitor de limba română din grupele 4 și 5 să urmeze
cursurile de specialitate împreună cu celelalte grupe, neputând fi normate separat din cauza numărului
mic de studenți străini.

Art.13. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând taxă de școlarizare pentru Tamara Aal
Alhariri, cetățean sirian, care nu a primit viză de intrare în România.

Art.14. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând taxă de școlarizare pentru Issa
Mahmoud, cetățean sirian, care nu a primit viză de intrare în România.

Art.15. Se aprobă plata taxei de participare la "19th Romanian International Conference on Chemistry
and Chemical Engineering"-Sibiu, 2-5.09.2015, în valoare de 500 lei, din fondurile alocate
Contractului 104/2012.
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Art.16. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Gheorghe Săvoiu de a se afilia la Școala Doctorală a
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității din Craiova, în calitate de
conducător de doctorat.

Art.17. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru studenta Bălașa Adina Mihaela de la
Facultatea de Științe Economice la Universitatea "Valahia" din Târgoviște pentru participare la
Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, 26-27.05.2015.

Art.18. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru studenta Fierbântu Cristina Nicoleta de
la Facultatea de Științe Economice la Universitatea din București pentru participare la Olimpiada
Națională a Economiștilor în Formare, secțiunea Economie și Dezvoltare Durabilă, 28-29.05.2015.

Art.19. Se aprobă încheierea următoarelor contracte:

 Contract de monitorizare și intervenție rapidă la sistemul de alarmă la corpul C, pe o perioadă
de 12 luni, valoare=3496,80 lei cu TVA.

 Contract de service și mentenanță a sistemului de supraveghere video la corpul C, pe o
perioadă de 12 luni, valoare=520,80 lei cu TVA.

 Contract pentru intervenții defecțiuni accidentale, valoare=1016,80 lei.

Art.20. Se aprobă propunerea de promovare în funcție cu nivel de studii superior a dnei secretar
Morlova Lavinia Maria, ca urmare a obținerii diplomei de studii superioare. Se aprobă transformarea
postului aferent din statul de funcțiuni al personalului didactic auxiliar și nedidactic. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.

Art.21. Se aprobă achiziționarea a trei calculatoare necesare activităților de secretariat la Facultatea de
Educație Fizică și Sport.

Art.22. Ca urmare a referatului înaintat de Departamentul de Autovehicule și Transporturi, se aprobă
finalizarea disciplinei Bazele ingineriei autovehiculelor în semestrul II al anului universitar 2014-2015
(anul II de studii-AR) urmând ca descărcarea notelor să se facă în semestrul I al anului universitar
2015-2016(anul III de studii-AR), pentru reglementarea situației conform planului de învățământ.

Art.23. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dnei ș.l.dr.ing. Helene Bădărău-Suster, la
decesul mamei.

Art.24. Se aprobă constituirea unui comitet director responsabil cu încheierea de contracte cu mediul
socio-economic.

Art.25. Se aprobă ca la achitarea ultimei tranșe din taxa de școlarizare aferentă anului universitar
curent să nu se mai aplice penalizarea de 200 lei pentru întârziere după termenul stabilit de plată.

Art.26. Se aprobă plata salariilor personalului implicat în derularea proiectului POSCCE cod SMIS
48673 finanțat prin contractul de finanțare nr. 675/2015, în cuantum de 7617 lei, din fonduri ale
universității, până la primirea rambursării.

Art.27. Privitor la coordonarea lucrărilor de licență și dizertație se aprobă următoarele: cadrele
didactice care se pensionează în acest an universitar nu mai pot face parte din comisii în anul viitor; în
anul pensionării, cadrele didactice au dreptul să îndrume lucrări dar nu pot face parte din comisii; pot
face parte din comisii doar cadrele didactice din școala doctorală.
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Art.28. Se aprobă prelungirea contractului cu SC Argecom SA și a autorizației de construcție privind
corpul central CETRANSINO cu 15 luni, până la data de 31.10.2016.

Art.29. Ca urmare a alocării de fonduri suplimentare din partea MECS pentru investiții se aprobă ca
aceste sume să fie folosite pentru:  refacerea instalației electrice în corpul A, reparații la acoperișul
Facultății de Educație Fizică și Sport, achiziție de calculatoare pentru facultăți, scara de acces
CETRANSINO.

Art.30. Se aprobă efectuarea orelor în regim de plata cu ora în sistem modular, o dată la două
săptămâni și efectuarea a mai mult de 4 ore pe zi în regim de plata cu ora.

Art.31. Se aprobă decontarea cheltuielilor de participare la manifestări științifice finalizate cu
publicații ISI următoarelor cadre didactice: conf.univ.dr. Petre Anghelescu/ECAI 2013; ș.l.dr. Mariana
Iorgulescu/OPTIM 2014; ș.l.dr. Corina Săvulescu/ATEE 2013; lect.univ.dr. Adriana
Pîrvu/ScienceDirect 2014; conf.univ.dr. Elena Ioana Iconaru/5th World Conference On Ed Science
2013.

Art.32. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: lect.univ.dr. Stan Maria Magdalena/Turcia/22-
26.02.2015; lect.univ.dr. Loredana Tudor/Turcia/22-26.02.2015; lect.univ.dr. Loredana
Bloju/Turcia/22-26.02.2015;    prof.univ.dr. Eugen Chelaru/Polonia/21-24.05.2015; lect.univ.dr.
Șerban Barbu Sorina/Polonia/21-24.05.2015;
as.dr. Ramona Duminică/Spania/02-05.06.2015; as.dr. Andra Puran/Spania/02-05.06.2015;
conf.univ.dr. Elena Neagu/Spania/19-28.06.2015; ș.l. dr. Robert Beloiu/Turcia/03-07.06.2015; ș.l.dr.
Ionel Bostan/Turcia/03-07.06.2015;prof.univ.dr. Constantin Ciucurel/Eforie, Mangalia/28-30.05.2015;
lect.univ.dr. Alina Hagiu/Iași/03-05.06.2015; lect.univ.dr. Olimpia Oancea/Iași/03-05.06.2015; as.dr.
Andra Puran/București/26-29.05.2015; conf.univ.dr. Nicolae-Doru Stănescu/Brașov/28-30.05.2015;
ș.l.dr.ing. Vasile Rizea/Brașov/28-30.05.2015; prof.univ.dr. Corneliu Udrea/Târgoviște/05-06.06.2015,
22-23.06.2015; prof.univ.dr. Corneliu Udrea/Brașov/28-30.06.2015; ș.l.dr. Florentina Magda
Enescu/Târgoviște/29.05.2015; prof.univ.dr. Ioan Liță/Târgoviște/29.05.2015; ș.l.dr. Luminița
Constantinescu/Târgoviște/29.05.2015; prof.univ.dr. Nicu Bizon/Târgoviște/29.05.2015; ș.l.dr. Iana
Gabriel/Târgoviște/29.05.2015; ș.l.dr. Mihai Oproescu/Târgoviște/29.05.2015; ing. Cristian
Georgescu/Târgoviște/29.05.2015; ș.l.dr. Robert Beloiu/Târgoviște/29.05.2015; as. Marian Florin
Bîrleanu/Târgoviște/29.05.2015; lect.univ.dr. Cristian Popescu/București/14-17.05.2015; lect.univ.dr.
Magdalena Negru/București/14-17.05.2015; prof.univ.dr. Viorel Nicolae/Craiova/28.05.2015; ș.l.dr.
Sorin Ilie/Craiova/28.05.2015; ș.l.dr. Gabriela Mitran/Craiova/28.05.2015; ș.l.dr. Mihaela
Istrate/București/21-23.05.2015; prof.univ.dr. Marinică Stan/București/21-23.05.2015; prof.univ.dr.
Ștefan Găitănaru/București/ 29.05.2015; conf.univ.dr. Mihaela Păiși Lăzărescu/Suceava/28-
29.05.2015; conf.univ.dr. Claudiu Langa/Suceava/28-29.05.2015; lect.univ.dr. Loredana
Tudor/Suceava/28-29.05.2015; lect.univ.dr. Maria Magdalena Stan/Suceava/28-29.05.2015;
lect.univ.dr. Loredana Bloju/Suceava/28-29.05.2015; conf.univ.dr. Gheorghe Săvoiu/Vatra Dornei/28-
31.05.2015; lect.univ.dr. Marian Țaicu/Vatra Dornei/28-31.05.2015; lect.univ.dr. Adela
Dumitrescu/Oradea/21-22.05.2015; prof.univ.dr. Alexandru Boroiu/Tg. Jiu/22-23.05.2015.

În ședință au mai fost discutate următoarele:

 Prezentare produs UNIPAL-soluție integrată de servicii în vederea îmbunătățirii mediului
universitar.
S-a solicitat oferta de produs în vederea analizei.
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 Departamentul de Fabricație și Management Industrial respinge solicitarea dnei lect.univ.dr.
Crenguța Ileana Volintir Tomescu de transfer de la Facultatea de Științe Economice la
Facultatea de Mecanică și Tehnologie-DFMI.

 Informare privind participarea UPIT la Campus France- Institutul Francez din București, 18-
19.05.2015.

 Demersuri pentru acordare multifuncționale în filialele universității deoarece aceste spații nu
pot face obiectul unui contract de închiriere nefiind proprietatea universității.

 Propuneri privind majorarea taxelor de studiu în anul universitar viitor.
 Reîncadrarea personalului, demersuri pentru urgentarea redactării hotărârii judecătorești în

sprijinul clarificării dispozitivului.

25.05.2015 Rector,

Prof.univ.dr. Ionel DIDEA


