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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 11.01.2017
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 11.01.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă transferul sumei de 3.000.000 lei din contul de excedent al anului precedent în contul
de venituri bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă și întocmirea ordinului de plată către
Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată pentru plata salariilor aferente lunii decembrie
2016, a utilităților și a lucrărilor de investiții, în luna ianuarie 2017.
Art.2. Se aprobă desemnarea, din partea fiecărei facultăți, a unui responsabil care să se ocupe de
întocmirea dosarelor pentru ARACIP în vederea autorizării de funcționare provizorie a Colegiului
Terțiar Nonuniversitar. Calificările profesionale ce vor fi înființate în cadrul colegiului vor fi coordonate
de fiecare facultate, în funcție de domeniul de studii. Se stabilește data de 15.02.2017 pentru demararea
procedurilor în vederea autorizării.
Art.3. Se aprobă „Calendarul raportării rezultatelor cercetării științifice în anul 2017".
Art.4. Se aprobă constituirea unei comisii pentru analiza cererilor depuse de cadre didactice și
cercetători ai Universității din Pitești, în vederea decontării costurilor de publicare și a costurilor de
participare la manifestări ştiinţifice care se finalizează cu publicații, în temeiul articolului 91 din
Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2016, în următoarea componență:
 Prof.univ.dr.ing. Eduard Laurențiu NIȚU - Prorector CSI - președinte;
 Conf.univ.dr. Gabriela Adriana PLĂIAȘU - Director CCDI- membru;
 Ec. Cristina Elena DINCĂ-Serviciul Contabilitate- membru;
 Conf.univ.dr. Alin Gheorghiță MAZĂRE - Președinte ASUP- membru;
 Lect.univ.dr. Mircea BĂRBUCEANU-Președinte SLUP- membru.
Art.5. Începând cu data de 04.01.2017 încetează numirea domnului prof.univ.dr. Șerban Constantin
VALECA în funcția de Președinte al Comisiei de Etică și D eontologie Universitară a Universității din
Pitești.
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Art.6. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a program elor
de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelele I și II de certificare a competențelor
pentru profesia didactică. Participanții sunt absolvenți de studii superioare din Italia. Sumele rezultate
din taxele participanților se constituie în venituri extrabugetare ale DPPD și reprezintă sursa din care se
face plata activităților didactice.
Art.7. Având în vedere referatul înaintat de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie privind constituirea grupelor 8 și 9 de studenți care urmează anul pregătitor de limba română
și faptul că activitățile au fost normate în stat pentru 7 grupe, se hotărăște supranormarea posturilor
existente fără a se completa statul actual cu alte posturi normate la plata cu ora.
Art.8. Se aprobă ocuparea a trei posturi vacante de îngrijitor în corpurile de clădire ale universității,
prin detașarea de personal calificat, astfel: Bundă Laura Mariana, Ilina Luminița și Pătrașcu Ioana Irina.
Art.9. Se aprobă demararea procedurilor privind încheierea unui contract cadru pentru achiziționarea de
servicii de intermediere, management și administrare a contractelor de energie electrică și gaze naturale
în scopul eficientizării consumurilor.
Art.10. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Țaicu Maria Mirela pe postul de îngrijitoare în corpul
D, str. Teilor, cu 6 luni, respectiv perioada 01.02.2017-31.07.2017.
Art.11. Se aprobă prelungirea detașării domnului Crăciun Vasile pe postul de muncitor calificat în
corpurile A și D, cu 6 luni, respectiv perioada 01.02.2017 -31.07.2017.
Art.12. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de secretar III S la filiala din C-Lung a Universității
din Pitești- Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. Postul se vacantează
începând cu data de 16.01.2017.
Art.13. Se aprobă încheierea de contracte cu bănci comerciale pentru instalarea de terminale de plată în
cele trei casierii ale Universității din Pitești precum și în cele patru filiale.
Art.14. Directorul General Administrativ va prezenta Consiliului de Administrație situația ocupării
posturilor, a posturilor vacante și ocupate prin detașare precum și necesarul de personal în Serviciul
Administrativ.
Art.15. Se amână plata unui hidrant achiziționat la filiala din Alexandria până la verificarea clauzelor
contractuale existente pentru spațiul în folosință.
Art.16. Referatele de necesitate privind achiziții de materiale consumabile depuse și care nu au fost
analizate în luna decembrie 2016 se vor reface și depune în luna ianuarie 2017.
În ședință au mai f ost discutate următoarele:
 Se află în curs de elaborare „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti";
 Se va analiza posibilitatea negocierii cu Primăria Rm. Vâlcea a unui schimb de spațiu pentru
filiala universității în sensul obținerii unei locații cu acces pentru transportul local, cantină,
cămin, teren de sport;
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Se reiau negocierile în scopul încheierii unui contract cu ANELIS privind accesul la baze de date
pentru anul 2017;
Se vor întocmi și posta pe site fișele de evidență a rezultatelor activității de cercetare -dezvoltare
pentru anii 2015-2016, în conformitate cu Ordinul nr. 3845/2009;
Completări aduse la Carta Universitară conform recomandărilor MENCȘ. Termen: 18.01.2017;
Solicitarea formulată de Asociația CRESC se redirecționează pentru analiză și punct de vedere
domnului decan- conf.univ.dr. Cosmin Bărbulescu;
Directorul General Administrativ va prezenta Consiliului de Administrație situația ocupării
posturilor, a posturilor vacante și ocupate prin detașare precum și necesarul de personal în
Serviciul Administrativ;
Necesitatea realizării unui audit energetic, cu firme autorizate, pentru toate corpurile de clădiri
ale universității.

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

11.01.2017

