
ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 01.02.2016

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 01.02.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Planul operaţional al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2016.

Art.2. Se aprobă propunerile privind repartizarea sumelor din soldul anilor precedenţi, pentru a fi
utilizate în anul financiar curent, din categoria Cheltuieli destinate ridicării standardelor de calitate a
spaţiilor de cazare şi masă pentru studenţi. Aceste propuneri vor fi transmise MENCS.

Art.3. Se  aprobă propunerile privind repartizarea sumelor din soldul anilor precedenţi, pentru a fi
utilizate în anul financiar curent, din categoria Asistenţă socială în sensul majorării cu 50 lei/lună a
cuantumului  existent la fiecare categorie de burse pentru perioada semestrului al II-lea, anul universitar
2015/2016. Aceste propuneri vor fi transmise spre aprobare Senatului universitar şi MENCS.

Art.4. Se aprobă remunerarea cadrelor didactice care au desfăşurat activităţi în inspecţiile speciale
pentru acordarea gradului didactic I în luna ianuarie 2016, în regim de plata cu ora, conform
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Art.5. Se aprobă organizarea pe o perioadă de 3 luni, în regim intensiv şi modular, a programului de
formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competenţelor pentru
profesia didactică, pentru două serii de curs. Programul se desfăşoară în regim cu taxă iar plata
activităţilor desfăşurate de cadrele didactice se face din venituri extrabugetare proprii programului.

Art.6. Se aprobă plata activităţilor prestate de persoanele implicate în organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea colocviului de admitere la gradul didactic I, sesiunea februarie 2016, în regim de plata cu ora.

Art.7. Se aprobă finanţarea proiectului "INSIDE- Strategii inovative de concepţie a sistemelor HVAC
pentru o calitate ambientală superioară în autovehicule", responsabil de proiect: conf.univ.dr. Mariana
Ivănescu, cu suma de 2213 lei, corespunzătoare lunii ianuarie 2016. Suma va fi rambursată la primirea
avansului pe anul 2016.

Art.8. Se aprobă decontarea cheltuielilor rezultate din derularea etapelor specifice contractului de
cercetare PN II-PT-PCCA-2013-4-1858, responsabil de proiect-ş.l.dr.ing. Monica Iordache, aferente
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lunii ianuarie 2016, din fonduri proprii ale universităţii, până la încasarea sumelor de la beneficiar-
UEFISCDI.

Art.9. Se aprobă achiziţionarea unui echipament compus din analizor corporal segmenţial cu card SD
necesar pentru derularea temelor de doctorat la şcoala doctorală în domeniul Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice. Costul echipamentului este de 240 euro şi se suportă din fondurile pentru cercetare ale
doctoranzilor prevăzute în BVC 2016.

Art.10. Se aprobă schimbarea denumirii programului universitar de studii de licenţă "Pedagogie
muzicală" în "Muzică".  Se va informa ARACIS.

Art.11. Având în vedere că, începând cu data de 18.01.2016, dl. lect.univ.dr. Eduard Asadurian de la
Facultatea de Matematică-Informatică se pensionează, se aprobă ca în perioada 18-24.01.2016,
semestrul I-anul universitar 2015-2016 activităţile didactice din norma de bază (9,lect) să se desfăşoare
în regim de plata cu ora.

Art.12. Se aprobă solicitarea dl. lect.univ.dr. Eduard Asadurian de a desfăşura activităţi didactice în
regim de plata cu ora în semestrul al II-lea la Departamentul de Matematică-Informatică. Se transmite
Senatului spre aprobare.

Art.13. Se aprobă cazarea a 6 studenţi din Franţa în campusul universităţii în perioada 14.03-
17.05.2016. Aceşti studenţi vor efectua stagii Erasmus sub îndrumarea cadrelor didactice la Incubatorul
Tehnologic şi de Afaceri.

Art.14. Se aprobă restituirea taxei de şcolaritate către cetăţeanul libanez EL OUTA HASAN care nu a
fost înmatriculat la Universitatea din Piteşti.

Art.15. Se aprobă restituirea taxei de şcolaritate către cetăţeanul sirian MOHAMED YASSER care nu a
fost înmatriculat la Universitatea din Piteşti.

Art.16. Se aprobă desfăşurarea campaniei "ROM în sesiune" în data de 05.02.2016, orele 730-1130.

Art.17. Se aprobă următoarele cereri de deplasare: as.univ.dr. Dumitrescu Ana Maria/Turcia/08-
11.02.2016 (decontare din CCM 2016 dacă face obiectul prevederilor acestuia); prof.univ.dr. Geanina
Cucu Ciuhan/SUA/10-30.07.2016; lect.univ.dr. Delia Rodica Duminică/Turcia/13-
17.06.2016;conf.univ.dr. Florin Cojanu/Poiana Braşov/02-05.02.2016; prof.univ.dr. Alexandru
Boroiu/Bucureşti/29.01.2016; conf.univ.dr. Adrian Clenci/Titu/09-12.02.2016 şi 15-
19.02.2016(decontare transport din fonduri proprii UPIT); prof.univ.dr. Nicu
Bizon/Bucureşti/12.02.2016; prof.univ.dr. Dinel Popa/Bucureşti/09.02.2016.

Art.18. Se aprobă continuarea colaborării cu profesori de limba chineză şi în anul universitar viitor.

Art.19. 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 menţine
plafonul de 1930 lei (venit brut lunar) pentru acordare a  tichetelor de masă  pe lunile ianuarie şi
februarie 2016. Negocierile privind criteriile de acordare a tichetelor de masă vor fi reluate în luna
martie 2016.
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În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:

 Prezentare ARGEŞ SMART REGION 2035- Dezvoltare regională prin iniţiativă locală;
 Informare privind încheierea licitaţiei pentru achiziţia de calculatoare noi;
 Solicitare către facultăţi de a transmite oferta educaţională pentru Admitere 2016 către Biroul

Marketing, Relaţii Publice şi Comunicare;

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Sebastian PÂRLAC

01.02.2016


