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MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.04.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 06.04.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă constituirea unei comisii pentru analiza aspectelor prezentate de dl. prof.univ.dr. Nicu
BIZON- decanul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare în referatul nr. 4049/29.03.2016
înaintat conducerii Universităţii din Piteşti, în următoarea componență:




Conf.univ.dr. Carmen NENU- președinte;
Ing. Ion BROȘTESCU-membru;
Prof.univ.dr. Nicu BIZON- membru.

Participă la analiză, ca observatori, dl. lect.univ.dr. Mircea BĂRBUCEANU din partea SLUP și dl.
conf.univ.dr. Alin Gheorghiță MAZĂRE din partea ASUP.
Concluziile analizei vor fi prezentate Consiliului de Administrație până cel târziu data de 18.04.2016.
Art.2. Se aprobă, pentru salariații cărora li s-au virat drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2016 în
carduri la Banca Transilvania, să li se achite aceste drepturi prin casieria universității, urmând ca
Universitatea din Pitești să acționeze în justiție Banca Transilvania pentru prejudiciul creat.
Art.3. Se aprobă deplasarea lect.univ.dr. Cicerone Nicolaie MARINESCU și lect.univ.dr. Claudiu
ȘUȚAN de la Facultatea de Științe pentru participare la Salonul Internațional al Invențiilor –Geneva,
13-17.04.2016. Acoperirea costurilor prilejuite de efectuarea deplasării se face din surse financiare
proprii ale participanților.
Art.4. Se aprobă achiziționarea unei chei de rețea de tip HASP pentru utilizarea platformei de evaluare
CAS (raport de evaluare psihologică individuală). Platforma este folosită de către studenții de la
specializarea Psihologie. Valoarea achiziției este de 1800 lei și se suportă din sume încasate la
programul de conversie profesională-Psihologie.

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.5. Se avizează solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă de a organiza susținerea examenelor de
licență și disertație în perioada 04-16.07.2016 pentru a permite participarea absolvenților la examenele
de titularizare în învățământ. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă convocarea comisiei paritare, la solicitarea SLUP, în vederea discutării și negocierii
prevederilor art. 79 din Contractul Colectiv de Muncă 2015-2016.
Art.7. Se aprobă semnarea Deciziei nr. 171/2016 privind reglementarea fumatului în Universitatea din
Pitești.
Art.8. Se aprobă cazarea în căminele studențești - Campusul din str. Aleea Școlii Normale nr. 7, a două
cadre didactice și doi studenți din Polonia în cadrul contractului de colaborare Erasmus + încheiat între
Facultățile de Mecanică din Lodz și Pitești. Cazarea se asigură pentru perioada 30.05-03.06.2016.
Art.9. Se aprobă decontarea cheltuielilor necesare pentru obținerea inspecției tehnice pentru tahografautocamionul din dotarea școlii de conducători auto. Cuantum cheltuieli=200 lei.
Art.10. Se aprobă deplasarea la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava a unui grup de patru
studenți de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare însoțiți de conf.univ.dr. Alin
Gheorghiță Mazăre și prof.univ.dr. Ioan Liță pentru participarea la faza internațională a concursului
profesional studențesc Interconnection Techniques in Electronics (TIE)- 21/23.04. 2016.
Costul deplasării este de 1400 lei reprezentând cheltuieli de transport și cazare cadre didactice și se
suportă din venituri proprii ale universității.
Art.11. Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului studențesc Vreau să devin cel mai bun
profesor pentru studenții de la programul de studii PIPP. Se aprobă acordarea de premii în bani pentru
câștigătorii locurilor I, II și III, valoarea acestor premii fiind de 4500 lei- disponibili din venituri
extrabugetare ale Facultății de Științe ale Educației.
Art.12. Se avizează înființarea unui program de studii universitare de masterat într-un domeniu nou,
denumit Transporturi și Siguranță Rutieră- domeniul de studii: Ingineria Transporturilor, la Facultatea
de Mecanică și Tehnologie. Se avizează planul de învățământ pe 4 semestre. Se transmit spre aprobare
Senatului Universitar.
Art.13. Se avizează majorarea cuantumului burselor studenților înmatriculați la studii universitare de
licență și master, astfel: bursa de performanță-560 lei; bursa de merit-350 lei; bursa de ajutor social-280
lei. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.14. Se aprobă decontarea cheltuielilor specifice școlii doctorale în domeniul Științe UmanisteFilologie, în valoare de 58175 lei, pentru perioada 01.10.2015-31.03.2016.
Art.15. Se aprobă achiziționarea a trei calculatoare noi necesare compartimentului "Acte Studii".
Art.16. Se aprobă prelungirea detasării domnului Marcu Ștefan pe postul de muncitor calificat I în
cadrul Serviciului Administrativ/ corpuri de clădire R, I, S, T, cu 6 luni, începând cu data de 18.05.2016.
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Art.17. Se aprobă prelungirea detasării domnului Stănescu Mihail Valentin pe postul de muncitor
calificat I în cadrul Serviciului Administrativ/ cămine studențești nr.2 și 3, cu 6 luni, începând cu data de
08.04.2016.
Art.18. Se aprobă achitarea taxei de membru AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
aferentă anului 2016, în cuantum de 850 euro.
Art.19. Nu se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă, conform referatului nr.
4029/28.03.2016.
Art.20. Se avizează organizarea și susținerea, în anul universitar 2015-2016, în cadrul Universității din
Pitești, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în specializarea Educație fizică și
sportivă, domeniul de licență Educație fizică și sport, pentru absolvenții Universității "1 Decembrie
1918" din Alba Iulia. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.21. Se avizează organizarea și susținerea, în anul universitar 2015-2016, în cadrul Universității din
Pitești, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în specializarea Terapie
ocupațională, domeniul de licență Psihologie, pentru absolvenții Universității "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.22. Se aprobă restituirea taxelor achitate către Universitatea din Pitești de către doamna Ion Mihaela
Andreea, conform solicitărilor formulate către conducerea UPIT în referatul nr. 4318/04.04.2016.

Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

06.04.2016

