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Nr. 14020/13.10.2016

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 13.10.2016

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 13.10.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.Se aprobă eșalonarea la plată a taxei de școlarizare pentru studentul Ketani Kondi Theophile de la
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică/master Monitorizarea și Protecția Mediului/I, astfel:
tranșa I=1000 euro, tranșa II=1000 euro, tranșa III=430 euro.

Art.2. Se avizează ca, tariful de plată pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora, de
cadre didactice asociate, de la Universitatea Nice Sophia Antipolis din Franța, în programul de master
„Sport, Turism și Activități de Timp Liber”  al Facultății de Științe. Educație Fizică și Informatică, să fie
stabilit la nivel de conferențiar.

Art.3. Se aprobă mutarea doamnei secretar Gabriela Fortini de la Facultatea de Științe Economice și
Drept la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare începând cu data de 17.10.2016.

Art.4. Se aprobă solicitarea domnului prof.univ.dr. Luigi Popescu-Bădoi de a reveni în activitate din
concediu fără plată începând cu data de 24.10.2016.

Art.5. Se aprobă cererea doamnei conf.univ.dr. Mihaela Gabriela Neacșu de a înceta mandatul în funcția
de Director al Centrului de Formare Muntenia începând cu data aprobării în ședința Consiliului de
Administrație .

Art.6. Se aprobă cazarea în camere de protocol din căminul studențesc nr. 2 pentru trei cadre didactice de
la universități din Franța și Bulgaria care desfășoară activități didactice/mobilități de predare în cadrul
programului Erasmus+ în perioada 22.10-18.11.2016.

Art.7. Se aprobă suplinirea activităților didactice din postul 14,lect. din Statul de funcțiuni al
Departamentului de Științe Aplicate de către: lect.univ.dr. Tatiana Dina; lect.univ.dr. Adriana Lazăr și
lect.univ.dr. Bogdan Georgescu,  în perioada în care titularul-lect.univ.dr. Elena Gagiu se află în concediu
pentru îngrijire copil.
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Art.8. Se aprobă redistribuirea activităților didactice ale domnului conf.univ.dr. Dumitru Cazacu de la
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică și efectuarea acestora în regim de plata
cu ora de către: prof.univ.dr. Nicu Bizon; conf.univ.dr. Mihai Oproescu și ș.l. dr.ing. Florentina Enescu,
în perioada în care titularul se află în concediu medical.

Art.9. Se aprobă suplinirea activităților didactice din postul 5,conf. din Statul de funcțiuni al
Departamentului de Drept și Administrație Publică de către: lect.univ.dr. Gabriela Zoană și conf.univ.dr.
Doina Popescu,  în perioada în care titularul- conf.univ.dr. Camelia Morăreanu se află în concediu
medical.

Art.10. Se aprobă suplinirea activităților didactice din postul 18,lect. din Statul de funcțiuni al
Departamentului de Drept și Administrație Publică de către: lect.univ.dr. Ion Gîrleanu și  lect.univ.dr.
Cătălin Bucur,  în perioada în care titularul- lect.univ.dr. Carmina Popescu se află în concediu medical.

Art.11. Se aprobă relocarea unui îngrijitor de la locația Ștefănești pentru ocuparea unui post de paznic în
corpul C. Administratorul corpului C va sesiza poliția locală cu privire la persoanele care pătrund în
spațiile de învățământ și periclitează activitățile didactice.

Art.12. Având în vedere nota informativă înaintată de ing. Șerban Marinescu-Serviciul extern de
Prevenire și Protecție, Consiliul de Administrație desemnează pe domnul Prorector RSAMSE-
conf.univ.dr. Ionuț Adrian Sămărescu să întocmească un „Plan de măsuri“ pe linie de Situații de Urgență
și Securitate și Sănătate în Muncă.

Art.13. Se avizează solicitarea domnului prof.univ.dr. Ion Mihăilă de la Facultatea de Științe, Educație
Fizică și Informatică de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.

Art.14. Consiliul de Administrație desemnează pe domnul prof.univ.dr.ing. Silviu Ioniță- Prorector
pentru Cercetare Științifică și Competitivitate să participe, din partea Universității din Pitești, la Adunarea
Generală a Asociației Anelis Plus, care va avea loc la Biblioteca Centrală a ASE București în data de
25.10.2016.

Art.15. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:

 prof.univ.dr. Boța Anton Florinel/Universitatea Zielona Gora, Polonia/16-20.10.2016;
conf.univ.dr. Claudiu Langa/Universitatea din București (conferința de prezentare a
Raportului privind formarea profesorilor)/19.10.2016;

 conf.univ.dr. Emanuel Soare/Universitatea din București (conferința de prezentare a
Raportului privind formarea profesorilor)/19.10.2016 cu decontarea cheltuielilor de
transport din fonduri proprii ale universității.

 conf.univ.dr. Petruța Gabriela Paula /Iași/19-23.10.2016, pentru participare la manifestare
științifică cu decontare conform prevederilor art. 91 din Contractului Colectiv de Muncă, cu
respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor participării la manifestări
științifice și realizării de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din UPIT .

Art.16. Se amână adoptarea unei rezoluții pentru solicitarea doamnei Alexescu Mariana Minodora până la
obținerea unui punct de vedere din partea compartimentului juridic.
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Art.17. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat la specializarea Terapie Ocupațională anul II, loc
rămas disponibil prin retragerea studentei Nițu Simona Ionela. Locul va fi ocupat de s tudenta Oncioiu
Liliana Florina.

Art.18. Se aprobă cererea de mobilitate pentru studenta  Dima Ștefania Alexandra de la Politehnica
București/IMST/II la UPIT/FMT/TCM/II.

Art.19. Se aprobă depunerea sumei ce reprezintă cuantumul bursei de merit aferent anului universitar
2015-2016 pentru studenta Bădescu Andreea Gabriela /Asistență Socială/II care nu a prezentat un extras
de cont pentru virarea bursei în timp util.

Art.20. Se amână semnarea actului adițional la contractul de servicii existent încheiat cu EMSYS pentru
demararea procesului de suport în realizarea recalculării salariilor conform Legii 85/2016.

Art.21. Se aprobă, la solicitarea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, achiziționarea pe
bază de contract a unui serviciu de preluare a soluțiilor chimice reziduale și deșeurilor biologice rezultate
în urma lucrărilor de laborator și a activităților de cercetare precum și realizarea unor grilaje pentru
rafturile din depozitul de reactivi. Aceste solicitări sunt în conformitate cu prevederile ISU specifice.

Art.22. Se aprobă, la propunerea administratorului cantinei studențești, regia pentru masă de 30% servire
a la carte.

Art.23. Se aprobă amplasarea în spații ale Universității din Pitești a unui stand de promovare a
programelor „Work and Travel” în România, în perioada 21-25.11.2016, cu perceperea taxei de închiriere
aferentă.

Art.24. Se aprobă deplasarea domnului ing. Cristian Georgescu de la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, în data de 14.10.2016, la Sibiu, pentru ridicarea de echipamente de calcul
donate de firma Continental Automotive Systems SRL. Transportul de realizează cu microbuzul
universității.

Art.25. Se aprobă multiplicarea de buletine de vot pentru alegerile studenților din consiliile facultăților,
funcție de numărul studenților care-și exprimă votul/facultate,  rotunjit la mie.

Art.26. Se aprobă achiziția de piese care trebuiesc înlocuite pentru buna funcționare a centralei termice
din corpul A. Valoare piese și manoperă=8773 lei, se suportă din venituri proprii ale universității.

Art.27. Se aprobă achiziția de piese care trebuiesc înlocuite pentru buna funcționare a centralei termice
din corpul D. Valoare piese și manoperă=4381 lei, se suportă din venituri proprii ale universității.

Art.28. Se aprobă achiziția de produse și servicii necesare pentru realizarea activităților etapei 3 a
proiectului PN II-PT-PCCA-2013-4-1561, director de proiect-conf.univ.dr. Viorel Malinovski.Valoare
achiziție=12438 lei din fonduri prevăzute în bugetul proiectului.

Art.29. Se amână aprobarea pentru efectuarea lucrărilor de reparații la hotă și coșul de fum de la cantina
universității.

Art.30. Se amână aprobarea achiziției de materiale consumabile necesare Centrului de Consiliere și
Orientare în Carieră până la identificarea unei surse de finanțare.
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Art.31. Se aprobă achiziția de produse și materiale necesare dotării cantinei studențești, conform
referatelor de necesitate întocmite de administratorul cantinei. Valoare cumulată=70719 lei, se suportă din
fondurile destinate cămin-cantină.

Art.32. Se aprobă achiziționarea unei linii de servire pentru dotarea locației Academica. Valoarea
aproximativă a achiziției este de 25000 euro. În acest scop, domnul Prorector RSAMSE-conf.univ.dr.
Ionuț Adrian Sămărescu va prezenta un referat de necesitate cu justificarea achiziției.

Art.33. Se aprobă achiziția de fișe individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență precum și
securitate și sănătate în muncă, câte 300 buc din fiecare tip. Valoare achiziție=1380 lei.

Art.34. Se aprobă achiziția unui calculator, laptop și multifuncțional pentru derularea contractului
ERANet Smart GridPlus Cofund-77594-CARA SG-2, nr. 79/2016. Valoare achiziție=13600 lei, din
venituri proprii ale universității, urmând ca la încheierea fazei(31.10.2016) suma să fie recuperată din
fondurile care se primesc de la UEFISCDI.

Art.35. Se aprobă întocmirea Actului Adițional nr. 9/12.10.2016 la Contractul de execuție lucrări nr.
2200/14.03.2007-Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, Corp B, etajele 3,4 și5. Valoarea
contractului devine 30 073 608, 24 lei cu TVA iar durata contractului se prelungește până la 31.07.2017.

Art.36. Se aprobă întocmirea Actului Adițional nr. 11/12.10.2016 la Contractul de execuție lucrări nr.
512/01.02.2005-Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, Corp B, etajele P+2. Valoarea
contractului devine 22 280 144, 75 lei cu TVA.

Art.37. Se aprobă achiziționarea unui frigider necesar pentru dotarea laboratorului din sala S128 al
Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică. Valoare achiziție=1149,99 lei, din fonduri proprii ale
universității.

Art.38. Se aprobă deplasarea domnilor conf.univ.dr. Alin Rizea și prof.univ.dr. Eduard Nițu la
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în perioada 28-29.10.2016, pentru participare la Consorțiul de
Inginerie Economică din România și aniversarea a 40 de ani de inginerie la Sibiu. Din partea universității
va fi înmânată o plachetă. Costurile totale sunt de 400 lei și se suportă din venituri proprii ale
universității.

Art.39. Se  aprobă ca domnul conf.univ.dr.ing. Dumitru Chirleșan-Rectorul Universității din Pitești și
doamna ec. Aura Brașoveanu-Contabil șef să reprezinte universitatea în Adunarea Generală a
Acționarilor Societății de Servicii în Informatică -S.S.I. Pitești S.A.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

13.10.2016


