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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 18.01.2016

Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării Științifice nr. 4248 din 22.06.2015;

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 18.01.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Universitatea din Piteşti- Facultatea de
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare şi Institutul Naţional de Cercetare pentru Tehnologii
Criogenice şi Izotopice din Rm. Vâlcea. Durata acordului este de 4 ani de la data semnării.

Art.2. Se aprobă achitarea sumei de 176 Ron către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  pentru
examinarea de fond a cererii de brevet de invenţii cu titlul Agent portabil pentru asistarea
conducătorului de vehicul. Brevetul de invenţie va fi folosit în cazul depunerii de proiecte de cercetare
în numele Universităţii din Piteşti.

Art.3. Se aprobă realizarea unui parteneriat Universitatea din Piteşti- Universidad de Castilla la Mancha
în scopul participării la depunerea de proiecte HORIZON 2020- Work Programme 2016-2017, fără
implicare financiară din partea universităţii.

Art.4. Se restituie taxa de şcolarizare achitată de cetăţeanul irakian AL NASER AHMED QAYS
ABBAS pentru anul pregătitor de limba română deoarece acesta nu a priomit viza de intrare în
România.

Art.5. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: conf.univ.dr. Neagu Elena/Bucureşti/21-
22.01.2016(decontare din fonduri Erasmus); conf. univ.dr. Bâldan Florentina
Cristina/Craiova/26.01.2016; conf.univ.dr. Stan Maria Magdalena/Bucureşti/15.01.2016 ( cheltuieli de
deplasare suportate  din fonduri proprii UPIT).

Art.6. Se aprobă organizarea de către DPPD a programului de formare psihopedagogică în regim
postuniversitar pentru nivelul I de certificare a competenţelor pentru profesia didactică, în regim cu taxă.
Plata activităţilor didactice se va face din veniturile rezultate din taxele participanţilor.

Art.7. Se aprobă organizarea de către DPPD a programului de formare psihopedagogică în regim
postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competenţelor pentru profesia didactică, în regim cu
taxă. Plata activităţilor didactice se va face din veniturile rezultate din taxele participanţilor.
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Art.8. Se aprobă suplinirea de către cadre didactice din Departamentul de Electronică, Comunicaţii şi
Inginerie Electrică a orelor de laborator din norma de bază a as.drd.ing. Berechet Alin Vasilică, în regim
de plata cu ora, în perioada în care acesta se află în concediu medical.

Art.9. Se aprobă prelungirea cu 6 luni, începând cu data de 01.02.2016, a detaşării dlui Victor Neagu în
postul de director al Clubului Sportiv Universitar Piteşti.

Art.10. Se aprobă efectuarea de reparaţii la acoperişul clădirii Corp E016 şi acoperişul magaziei
Centrului de Cercetare "Ingineria Automobilului", reparaţiile fiind suportate din surse atrase din
sponsorizări.

Art.11. Se aprobă, la propunerea FECC şi FMI, organizarea şi desfăşurarea unui concurs de informatică
INFO UPIT, fără taxe de participare, pentru elevii liceelor din Piteşti. În acest scop vor fi încheiate
parteneriate cu ISJ Argeş precum şi cu liceele: CN I.C. Brătianu; CN Zinca Golescu; CN Al. Odobescu;
Liceul teoretic Ion Barbu.

Art.12. Se aprobă achitarea taxei de membru a Facultăţii de Ştiinţe Economice în Asociaţia Facultăţilor
de Economie din România ( AFER). Cuantumul taxei aferentă anului 2016 este de 3000 lei.

Art.13. Se aprobă plata taxei de membru în European Forum of Technical and Vocational Training
(EFVET), aferentă  anului 2016, în cuantum de 300 euro.

Art.14. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă al doamnei lect.univ.dr. Delaunay Ina
Alexandra de la Departamentul de Limbi Străine Aplicate, începând cu data de 01.02.2016, conform
art.55, lit.b din Codul Muncii.

Art.15. Se acordă ajutorul de înmormântare doamnei Stan Ariadna-Carmen, secretar la Facultatea de
Mecanică şi Tehnologie, la decesul mamei.

Art.16.Se aprobă efectuarea reviziei la punctul termic – campusul din str. Gh. Doja, repararea şi punerea
în funcţiune a unuia dintre cazane care la acest moment nu este funcţional. Fonduri necesare=27 200 lei.

Art.17. Se aprobă R e g u l a m e n t  privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru
anul universitar 2015/2016 la Universitatea din Piteşti. Se transmite Senatului Universitar.

Art.18. Se aprobă componenţa comisiilor de finalizare studii februarie-martie 2016:

Master I.E.S.I. (Inginerie Electronică şi Sisteme Inteligente)

Preşedinte: Prof.dr.ing. Silviu IONIŢĂ

Membri: Prof.dr.ing. Nicu BIZON

Conf.dr.ing. Petre ANGHELESCU

Secretar comisie: As.dr.ing. Florin Marian BÎRLEANU

Membru supleant: Ş.L.dr.ing. Cosmin STIRBU
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Master S.E.C.P.I. (Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale)

Preşedinte: Prof.dr.ing. Gheorghe ŞERBAN

Membri: Prof.dr.ing. Ioan LITA

Prof.dr.ing. Alexandru ENE

Secretar comisie: Ş.L.dr.ing. Gabriel Vasile IANA

Membru supleant: Conf.dr.ing. Laurentiu Mihai IONESCU

Master S.C.E. (Sisteme de Conversie a Energiei)

Preşedinte: Conf.dr.ing. Eugen DIACONESCU

Membri: Conf.dr.ing. Dumitru CAZACU

Ş.L.dr.ing. Luminiţa Mirela CONSTANTINESCU

Secretar comisie: Ş.L.dr.ing. Mariana IORGULESCU

Membru supleant: Ş.L.dr.ing. Constantin STOICA

Limba şi literatura/Limba şi literatura română (conversie profesională)

Preşedinte: Prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru

Membri: 1. Prof. univ. dr. Gheorghe Bănică

2. Conf. univ. dr. Adrian Sămărescu

3. Lect.univ.dr. Lavinia Geambei

Secretar: Lect.univ.dr. Adina Dumitru

Limba şi literatura/Limba şi literatura franceză(conversie profesională)

Preşedinte: Conf. univ. dr. Corina Georgescu

Membri: 1. Conf. univ. dr. Mihaela Mitu

2. Conf. univ. dr. Liliana Voiculescu

3. Conf. univ. dr. Diana Lefter

Secretar: Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu

Limba şi literatura/Limba şi literatura engleză(conversie profesională)

Preşedinte: Conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu
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Membri: 1. Conf. univ. dr.Valentina Stîngă

2. Lect. univ. dr. Cristina Miron

3. Lect. univ. dr. Cristina Arsene Onu

Secretar: Lect.univ.dr. Adela Dumitrescu

Master STM-Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor

Preşedinte: Conf. dr. chim. Gabriela PLĂIAŞU/

Secretar: Ş. l. dr. ing. Monica IORDACHE

Membri: 1. Conf. dr. ing. Julitte HUEZ

2. Conf. dr. ing. Lydia LAFFONT

3. Conf. dr. ing. Eduard NIŢU

4. Ş.l. dr. ing. mat. Vasile RIZEA

Membru supleant: Ş. l. dr. ing. Daniel ANGHEL

Master ML- Managementul Logisticii

Preşedinte: Conf. dr. ing. Eduard NIŢU

Secretar: Ş.l. dr. ing. ec. Ancuţa BĂLTEANU

Membri: 1. Conf. dr. ing. Alin RIZEA

2. Ş.l. dr. ing. Ana GAVRILUŢĂ

3. Ş.l. dr. ing. Nadia BELU

Membru supleant: Conf. dr. ing. Doina IACOMI

Master TREAC-Trafic Rutier şi Evaluarea Accidentelor de Circulaţie

Preşedinte: Prof. dr. ing. Florian IVAN

Secretar: Ș. l. dr. ing. Petre STAN

Membri: 1. Prof. dr. ing. Viorel NICOLAE

2. Conf. dr. ing. Elena NEAGU

3. Ş.l. dr. ing. Sorin ILIE

Membru supleant: Conf. dr. ing. Dănuţ MARINESCU
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Master : Asistența juridică a întreprinderii

Preşedinte : Prof. univ. dr. Eugen Chelaru

Membri : 1) Conf. univ. dr. Carmen Nenu

2)  Conf. univ. dr. Andreea Tabacu

Secretar : Lect. univ. dr. Amelia Singh

Art.19. Se aprobă R e g u l a m e n t privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti. Numărul minim de studenţi
înmatriculaţi la un program de licenţă este 30 şi la un program de master este 20. Excepţie fac
programele autorizate/acreditate de către ARACIS pentru un număr mai mic de studenți precum și
programele de master cu predare în limbi străine / internaționalizate, pentru care numărul minim de
studenți este de 15. Se transmite Senatului Universitar.

Art.20. Se aprobă următoarele referate înaintate de Direcţia Generală Administrativă:

 Revizii (10 ani)  scadente în luna ianuarie 2016, la instalații gaze naturale situate în urmatoarele
locații:Stefanesti, str.Stefanestii Noi nr.24, Pitești, str.Doaga nr.11, Pitești, Aleea Scolii Normale,
nr.7, (centrala termica), Pitești, Aleea Scolii Normale, nr.7 (cantina), Pitești, Str. Târgu din Vale,
nr.1- 10.536 lei;

 Înlocuire parchet in doua camere ale  secretariatului Filiala Rm.-Vîlcea- 2.650lei;
 Zugravit si reparatii la sala B103 + WC fete (parter+etaj)- 3.000 lei;
 Dezinfenctie, dezinsectie, deratizare (Biblioteca)- 1.056 lei;
 Dezinfenctie, dezinsectie, deratizare (Camine 1,2,3)- 11.424 lei;
 Conectarea sistemului de avertizare și alarmă la antiefracție la un dispecerat de monitorizare a

alarmelor și intervenție și încheierea unui contract de monitorizare și intervenție la alarmă  filiala
Rm.-Vâlcea-3.024 lei;

 Contract de service si mentenanță a Sistemului Tehnic de Securitate filiala Rm.-Vâlcea- 2900 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem video Casierie 1,2 , Rectorat-750 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem antiefractie Casierie 1,2 Rectorat- 500 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem antiefractie Servere  Rectorat- 400 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem  alarmare corpurile R,I,S,T-1.200 lei;
 Contract de monitorizare si interventie rapida corpurile R,I,S,T-6.000 lei
 Contract de service si mentenanta sistem video Casierie Nr.3, Str. Aleea Scolii Normale, nr.7 -

730 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem antiefractie  Casierie Nr.3, Str. Aleea Scolii Normale,

nr.7-360 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem video Camine 2,3, Str. Aleea Scolii Normale, nr.7-

1.500 lei;
 Contract mentenanta centrala incendiu, str. Tîrgu din Vale nr. 1-2.400 lei;
 Contract de service si mentenanta sistem alarmare incendiu, Corpurile I,S-1.500 lei;
 Contract mentenanta detectori  incendiu, Corpul C, Bd. Republicii, nr. 71- 1.600 lei;
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 Contract de monitorizare și intervenție la alarmă Corp Stefanesti, Str.Stefanestii Noi nr.24-
3500lei

 Contract de service si mentenanță a sistemului antiefracție Corp Stefanesti, Str.Stefanestii Noi
nr.24- 900 lei;

 Contract de service si mentenanță a sistemului ivideo antiefracție Corp Stefanesti, Str.Stefanestii
Noi nr.24-1.300 lei.

Total general lucrări şi servicii necesare pentru a fi realizate în perioada ianuarie/februarie 2016-84.430lei.

Art.21. Se aprobă propunerea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare de a înfiinţa un
program de licenţă în domeniul ingineria sistemelor şi calculatoare la filiala universităţii din Rm.
Vâlcea. Propunerea este fundamentată pe un studiu privind oportunitatea înființării unui program de
studii universitare de licență, din punct de vedere al corelației cu cerintele pieței muncii. Se transmite
spre aprobare senatului universitar.

Art.22. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de contabil şef.

Art.23. Nu se aprobă plata retroactiv pentru activităţi didactice desfăşurate în regim de plata cu ora de
doamna lect.univ.dr. Sorina Dora Simion la Facultatea de Litere deoarece declaraţiile nu au fost depuse
în termenul stabilit.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:

 Statistică privind eficienţa programelor de studii de licenţă pe facultăţi/programe de studii;
 Study in Romania- Template pentru popularizarea programelor de studii; se vor încărca

informaţii despre programele de studii la care se doreşte atragerea de studenţi internaţionali;
 Programe şi mobilităţi Erasmus pentru anul 2016;
 Referitor la cereri formulate de studenţi ai Universităţii din Piteşti pentru acordarea de burse din

fonduri proprii pentru reducerea taxei de studii aferentă anului universitar 2015-2016 conform
CCM 2015/2016 se va transmite senatului propunerea de a analiza posibilitatea acordării
procentului de 50%;

 Se raportează rezultatele cercetării din facultăţi până la data de 15.02.2016, deasemenea vor fi
transmise listele cu cadrele didactice care intră în evaluare în 2016 şi rezultatele evaluării pe
2015;

 Convocare comisie paritară CCM 2015/2016 în data de 19.01.2016;

Rector,

Prof.univ.dr. ing. Sebastian PÂRLAC

18.01.2016


