MINISTERUL
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NATIONALE SI
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Nr. 17994/22.12.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 22.12.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Știi nțifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 22.12.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă retragerea deciziei de plată adoptată în hotărârea Consiliului de Administrație nr.
16825/07.12.2016, art.20. privind plata sumei de 108165,07 lei, în două tranșe, domnului Otobîcu Daniel .
Art.2. Având în vedere necesitatea ocupării posturilor vacante de îngrijitor în corpurile de clădire ale
universității, se aprobă începerea demersurilor privind detașarea de personal calificat.
Art.3. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post vacant de consilier juridic.
Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe ale Educației , Științe
Sociale și Psihologie.
Art.5. Se aprobă „Structuri cu atribuții de evaluare și asigurarea calității“ constituite la Facultatea de
Mecanică și Tehnologie.
Art.6. Se aprobă ca valoarea sumei „S“ pe baza căreia se stabilește acordarea de ore în regim de plata cu
ora cadrelor didactice titulare și a cercetătorilor Universității din Pitești care au publicat articole în
reviste cotate ISI în anul 2015, respectiv care au realizat brevete de invenție în anul 2015, să fie de 300
euro.
Art.7. Se aprobă ca data de 13.01.2017 să fie data maximă până la care se pot depune cereri și
documente justificative în conformitate cu Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor
participării la manifestări științifice recunoscute și pentru activități în sprijinul cercetării a cadrelor
didactice și cercetătorilor din Universitatea din Pitești (art. 91 din CCM 2016). Aceste documente se vor
referi la manifestări științifice și activități în sprijinul cercetării desfășurate până la data de 02.08.2016,
dată la care încetează valabilitatea CCM 2016.
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Art.8. Se aprobă graficul de desfășurare a activităților didactice pentru grupa 7 de studenți
internaționali- anul pregătitor de limba română, la propunerea Facultății de Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie.
Art.9. Nu se aprobă plata cu ora retroactiv pentru activități didactice desfășurate în luna noiembrie 2016
de către conf.univ.dr. Liliana Cristina SOARE de la Departamentul de Științe ale Naturii.
Art.10. Se aprobă plata sumei de 61297,28 lei către S.C. TOP CON OFFICE GIS SRL reprezentând
contravaloare servicii topografice și consultanță.
Art.11. Se aprobă plata sumei de 32316,89 lei către S.C. LLM ENGINEERING SRL reprezentând
contravaloare lucrări executate și recepționate din Contractul de execuție lucrări „Reamenajarea bazei
sportive a Universității din Pitești, Complexul studențesc Gh. Doja".
Art.12. Se aprobă plata sumei de 24998,4 lei către S.C. A90 SRL reprezentând contravaloare lucrări de
realizare a documentației pentru obținerea certificatului de urbanism nr. 315/2011, precum și a sumei de
1355 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar transformarea a două posturi,
respectiv: Șef Serviciu Contabilitate și Șef Birou Financiar în conformitate cu Organigrama UPIT
aprobată prin Hotărârea Senatului în ședința din 14.11.2016.
Art.14. Se aprobă numirea d-rei administrator financiar Aura Brașoveanu pentru executarea cu caracter
temporar a funcți ei de Șef Birou Contabilitate , începând cu data de 01.01.2017.
Art.15. Se aprobă prelungirea Contractului de comodat încheiat între S.S.I. Pitești în calitate de
comodatar și Universitatea din Pitești în calitate de comodant precum și a Contractului de închiriere
încheiat între S.S.I. Pitești în calitate de locator și Universitatea din Pitești în calitate de locatar, cu încă
un an, după data de 31.12.2016 când aceste contracte expiră.
Art.16. Se aprobă prelungirea contractului pentru închiriere spații ale Universității din Pitești către S.C.
Cafeto Vending SRL, cu un an, pentru perioada 01.01.-31.12.2017. Nu se aprobă scutirea de la plata
chiriei în perioadele de sesiune a studenților.
Art.17. Se aprobă:
 Dispoziția de șantier emisă de S.C. A90 SRL în calitate de proiectant general;
 Nota de fundamentare prezentată de Compartimentul Investiții;
 Încheierea Actului adițional nr.12/14.12.2016 la Contractul de execuție lucrări nr. 512/2005 „Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, corp B, P+2 etaje“ .
Art.18. Se aprobă prelungirea contractului încheiat cu S.C. Editura C.H. BECK SRL privind furnizarea
accesului online la Biblioteca Virtuală Legalis, cu un an, pentru 5 IP-uri.
Art.19. Se aprobă ca data de 16.01.2017 să fie data limită până la care facultățile din structura UPIT vor
prezenta planuri de măsuri pentru redresarea programelor de studii.
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Art.20. Se aprobă ca data de 25.01.2017 să fie data limită până la care departamentele din structura
facultăților se vor restructura în conformitate cu prevederile Cartei Universității din Pitești. Conducerea
facultăților va prezenta Consiliului de Administrație componența departamentelor și va numi directori
interimari.
Art.21. Se aprobă reînmatricularea studentei Georgescu Bianca Maria în anul de studii III (2016-2017)
la Facultatea de Științe Economice și Drept/ Administrarea Afacerilor, cu achitarea taxelor
corespunzătoare.
Art.22. Se aprobă solicitarea doamnei Negrici Adriana, absolventă în promoția 2008 a masterului
„Dinamica structurală a limbii române actuale" la Facultatea de Litere- filiala Rm. Vâlcea, de a susține
examenul de dizertație în sesiunea februarie 2017.
Art.23. Nu se aprobă restituirea primei tranșe din taxa de studiu aferentă anului universitar 2016/2 017
domnului Zaharie Alin Ionuț, retras de la programul de studii „Educație Fizică și Sportivă“.
Art.24. Se avizează solicitarea doamnei Dragne Mariana Florentina, absolventă a Universității din
București, Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatura română- Limba și literatura engleză,
promoția 2015 de a susține examenul de licență la Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.25. Nu se aprobă încheierea unui contract cu Agenția pentru Studii Economice și Prognoze Sociale
ASPES privind achiziționarea revistei „Economistul“.
Art.26. Se aprobă achiziția unui aparat telefonic pentru dotarea biroului Prorectorului pentru Cercetare
Științifică și Informatizare - Camera 45 Rectorat.
Art.27. Se aprobă demararea procesului de solicitare de oferte de la bănci pentru instalare de POS-uri la
casieriile universității. Responsabil de acest demers este dna ec. Lucia Stan-Contabil Șef.
Art.28. Se aprobă amânarea rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice până la predarea
efectivă a spațiului de la Ștefănești gestionat de universitate prin contract de comodat.
Art.29. Se aprobă constituirea unei comisii de inventariere și predarea gestiunii de la cantina
studențească deoarece detașarea domnului Mercea Doru pe postul de administrator a încetat.
Art.30. Având în vedere procesul de modernizare și tehnologizare a cantinei studențești se dispune
restrângerea activității până la începutul semestrului al doilea; cele patru persoane detașate la cantină
pentru servicii de alimentație rămân la dispoziția Serviciului Activități Sociale.
Art.31. Se aprobă solicitarea AIESEC privind cazarea în căminele studențești a unui număr de 24
studenți internaționali în perioada 13.01- 25.03.2017.
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În ședință au mai fost discutate următoarele:




Repartizarea calculatoarelor achiziționate în luna decembrie 2016 a fost făcută în scop exclusiv
didactic;
Se află în curs de constituire baza de date pentru cercetare; introducerea datelor se va finaliza
până la 31.01.2017;
Facultățile vor întocmi „Planul operațional 2017“ și „Regulamentul de organizare și
funcționare“.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

22.12.2016

