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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 25.01.2016

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 25.01.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă constituirea unui Birou de Proprietate Industrială, în cadrul căruia va funcţiona
Centrul regional în domeniul proprietăţii industriale din Argeş, cu atribuţii în domeniul proprietăţii
intelectuale şi industriale, care va reprezenta un departament suport pentru structura de cercetare
ştiinţifică în cadrul Universităţii din Piteşti. Scopul acestui birou este de a facilita contactele între
inventatori şi agenţii economici interesaţi. Activitatea desfăşurată de personalul didactic şi de cercetare
în cadrul acestui birou va fi în regim de voluntariat.

Art.2. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: conf.univ.dr. Langa Marius
Claudiu/Craiova/25.01.2016; conf.univ.dr.Langa Marius Claudiu/Ploieşti/29.01.2016; conf.univ.dr.
Tudor   Loredana/Craiova/25.01.2016; conf.univ.dr. Soare Emanuel/Ploieşti/29.01.2016; prof.univ.dr.
Bizon Nicu/Ploieşti/22.01.2016; prof.univ.dr. Mihăilă Ion/ Alba Iulia/01-03.02.2016; prof.univ.dr.
Mihăilescu Liliana/Bucureşti/02.02.2016; prof.univ.dr. Bizon Nicu/Bucureşti/26-
27.01.2016;prof.univ.dr.Liţă Ioan/Bucureşti/26.01.2016;prof.univ.dr. Ioniţă Silviu/Bucureşti/27.01.2016

Art.3. Se aprobă redistribuirea unei burse de merit de la studentul Ilieş Adrian Mihai/FSE-Marketing/I
către studenta Giosanu Raluca Ioana/FSE-Marketing/I. Redistribuirea s-a făcut datorită decesului
studentului susmenţionat.

Art.4. Se aprobă Centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind alocarea de burse şi
alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti.

Art.5. Se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii ale universităţii în cuantum de 30% din
taxa anuală de şcolarizare studentei Nedu Florina Raluca/FDSA/Drept/III.

Art.6. Se aprobă prelungirea protocolului încheiat între Universitatea din Piteşti şi Clubul Sportiv
Municipal Piteşti  în perioada 01.02.2016-31.06.2018 privind susţinerea şi promovarea echipei de
handbal feminin SCM Universitatea Piteşti.

Art.7. Se aprobă alocarea sălii CC1 în data de 27.01.2016, orele 10,00-14,00 pentru şedinţă a Prefecturii
Argeş.
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Art.8. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între Universitatea din Piteşti şi Asociaţia
"Centrul Regional de Excelenţă pentru Studii şi Cercetare" privind utilizarea de către asociaţie a camerei
B120 alocată Departamentului de Asistenţă Socială.

Art.9. Se aprobă solicitarea d-nei conf.univ.dr. Sofia Loredana Tudor de la Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2015/2016,
semestrul al II-lea, la Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic- Universitatea din Craiova.

Art.10. Se aprobă preluarea prin detaşare  a unei îngrijitoare în cadrul corpului B-Aleea Şcolii Normale
nr.7., pe o perioadă de 6 luni.

Art.11. Se aprobă plata salariilor personalului administrativ angajat în cadrul contractului PNII-PT-
PCCA-2013-4-1561nr. 66/2014, responsabil de proiect- conf.univ.dr.Viorel Malinovschi, în etapa a II-a.

Art.12. Se aprobă plata salariilor personalului angajat în cadrul contractului PNII-PT- PCCA-2013-4-
1561 nr. 66/2014, responsabil de proiect- conf.univ.dr.Viorel Malinovschi, în etapa a III-a (ianuarie
2016) din venituri proprii ale Universităţii din Piteşti până la încasarea avansului de la coordonatorul
proiectului (UPB).

Art.13. Se aprobă redistribuirea activităţilor didactice repartizate doamnei lect.univ.dr. Simoni
Smaranda Nicoleta, lect. poz.18 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Management şi
Administrarea Afacerilor pentru a fi efectuate în regim de plata cu ora de către conf.univ.dr. Mihai
Daniela, lect.univ.dr. Micu Cristina şi lect.univ.dr. Tuţă Loredana conform referatului înaintat de
Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor.

Art.14. Se aprobă componenţa comisiei pentru colocviul de admitere  în vederea obţinerii gradului
didactic I de către cadre didactice din învăţământul preuniversitar, organizat de către Departamentul de
Pregătire a Personalului Didactic în data de 09.02.2016.

Art.15. Se aprobă plata taxei anuale de membru al International Council of Sport Science and Phisical
Education pe anul 2016 în valoare de 98 euro.

Art.16. Se aprobă solicitarea formulată de S.C. Mobil Team Cons SRL către Universitatea din Piteşti
privind opţiunea de a direcţiona fondul de handicap conform prevederilor Legii nr. 448/2006, aceasta
fiind unitate protejată.

Art.17. Se aprobă achiziţionarea de elemente magnetice de securizare pentru publicaţiile din sala de
lectură corp I, valoare achiziţie= 2850 lei.

Art.18. Se aprobă achiziţionarea de aparat dezumidificator şi purificator de aer necesare asigurării
condiţiilor de depozitare a colecţiilor din depozitele de carte ale bibliotecii corp I, valoare=3850 lei.

Art.19. Se aprobă achiziţia de materiale consumabile pentru Centrul de Cooperare Internaţională,
valoare=1720 lei din fonduri proprii ale Centrului.

Art.20. Se aprobă completarea Statului de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Aplicate (FSEd) cu
un post de asistent poz.30 în regim de plata cu ora, acesta fiind necesar deoarece s-a înfiinţat grupa a 7-a
de studenţi internaţionali în anul pregătitor de limba română. Activităţile didactice vor fi desfăşurate de
către lect.univ.dr. Ruxandra Stan şi lect.univ.dr. Adriana Lazăr.
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Art.21. Nu se aprobă solicitarea doamnei ş.i.dr.ing. Gabriela Mitran privind plata retroactiv a
activităţilor didactice efectuate în regim de PO pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015.

Art.22. Se acordă ajutor de înmormântare doamnei Iliescu Denisa Elena-îngrijitoare corp B, la decesul
tatălui.

Art.23. Se aprobă ca domnul conf.univ.dr. Mihai Brăslaşu- preşedinte al comisiei paritare din partea
conducerii Universităţii din Piteşti, să prezinte la negocieri următorul punct de vedere: se menţin
criteriile de acordare a  tichetelor de masă  pe lunile decembrie 2015 şi ianuarie, februarie, martie 2016.

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Sebastian PÂRLAC

În şedinţă au mai fost discutate următoarele:

 Situaţia proiectelor din fonduri externe nerambursabile la data de 31.12.2015;
 Analiză privind posibilitatea de  achiziţionare a  unui sistem antiplagiat. Rămâne în discuţie;
 Amânarea discuţiei şi adoptării soluţiilor optime privind remedierea infiltraţiilor de apă produse

la corpul I până la obţinerea unui punct de vedere din partea proiectantului.

25.01.2016


