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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.03.2017
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 28.03.2017,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează solicitarea Universității „Valahia" din Târgoviște privind susținerea examenului de
finalizare a studiilor pentru un număr de 27 de absolvenți ai programului de licență „Kinetoterapie și
Motricitate Specială" la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, în
sesiunea iunie-iulie 2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se aprobă plata sumei de 2000 lei reprezentând taxa de membru al Asociației ANELIS PLUS
pentru anul 2017.
Art.3. Se aprobă deplasarea domnului ș.l.dr.ing. Cătălin Ducu în data de 29.03.2017 la Călărași pentru
participare la ședința Consorțiului Regional de Inovare. Cheltuielile cu deplasarea sunt în cuantum de
300 lei și se suportă
suportă din
din fonduri
fonduri proprii
proprii ale
ale universității.
universității.
Art.4. Se aprobă prelungirea detașării domnului ing. Sandu Marian pe postul de administrator
patrimoniu în cadrul Direcției Administrative, Birou Tehnic - Investiții pentru perioada 15.0414.10.2017.
Art.5. Se aprobă aplicarea unui procent variabil al regiei universității, cuprins între 30% și 70%, pentru
activitatea cantinei studențești în scopul menținerii unui raport corect între venituri și cheltuieli pentru
activitatea specifică.
Art.6. Se aprobă decontarea cheltuielilor specifice Contractului de Finanțare pentru Execuție Proiecte
Nr. 56PTE/2016, pentru luna februarie 2017, în sumă de 16924 lei, din venituri proprii ale universității
urmând ca suma să fie recuperată ulterior.
Art.7. Se aprobă majorarea bugetului estimat pentru achiziția de servicii de formare profesională cu
tematica „Cerințe și tehnici de audit conform ISO 9001:2015" cu 7000 lei.
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Art.8. Se aprobă participarea unui grup format din 19 studenți și un cadru didactic de la Facultatea de
Mecanică și Tehnologie la Conferința Internațională SECOSAFT 2017 care se desfășoară la Sibiu în
perioada 27-29.04.2017. Pentru deplasarea acestora se vor achiziționa servicii de transport iar costurile
estimate ale deplasării -1500 lei, se vor suporta din venituri proprii ale universității.
Art.9. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Modan Ecaterina în funcția de laborant în cadrul
laboratorului de criminalistică la Facultatea de Științe Economice și Drept, cu 6 luni, începând cu data
de 15.04.2017.
Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Achiziție materiale consumabile de birou- FTLIA, valoare=345 lei;
 Achiziție materiale consumabile de birou- FMT, valoare=297,50 lei;
 Achiziție materiale consumabile de birou- FSEFI, valoare=349 lei;
 Achiziție materiale consumabile de birou- FECC, valoare=345,15 lei;
 Achiziție materiale consumabile de birou- Serviciul SSM, valoare=159 lei;
 Achiziție materiale personalizate pentru Admitere 2017(mape, pixuri), valoare=978 lei;
 Achiziție materiale pentru curățenie corp B, valoare=5895 lei;
 Achiziție materiale pentru curățenie cămine studențești, valoare=6258 lei;
Art.11. Referatele de necesitate propuse de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte privind
achiziționarea de lucrări de reamenajare și igienizare pentru laboratoarele de Artă Sacră și achiziționarea
de materiale specifice activității acestor laboratoare se direcționează către Compartimentul Achiziții
Publice pentru identificare CPV-uri sau, după caz, includere în PAP 2017 la momentul rectificării.
Art.12. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare doamnei Smaranda Găvan la decesul mamei.
Art.13. Se aprobă revizuirea „Procedurii de renumerare a activităților din proiecte" sub coordonarea
domnului conf.univ.dr. Emanuel Soare- Prorector pentru Relații Internaționale.
Art.14. Se amână aprobarea solicitărilor formulate de manageri de proiecte POSDRU pentru ca sumele
nevalidate să fie considerate contribuție proprie a Universității din Pitești, până la obținerea unui punct
de vedere juridic din partea specialiștilor.
Art.15. Se aprobă prelungirea detașării doamnei ec. Lucia Stan pe funcția de Contabil Șef , cu 6 luni,
începând cu data de 31.03.2017. Se propune spre aprobare Senatului universitar înființarea funcției de
„Director economic".
În ședință au mai fost discutate urm ătoarele:
 Informare privind aprobarea Raportului privind starea universității 2016, în ședința Senatului din
data de 27.03.2017;
 Informare privind situația centrelor de cercetare prezentată de dl. prof.univ.dr. Eduard Nițu Prorector pentru Cercetare Științifică și Informatizare;
 Platforma CNATDCU se va extinde cu criterii din domeniul D4: Activități în folosul procesului
de învățământ;
 Ședința de Consiliu de Administrație se stabilește în data de 04.04.2017, ora 12 ,00, în Sala
Senatului. Sunt invitați să participe toți Directorii de Departament din structura UPIT;
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Începând cu data 01.04.2017, d-na c.j. Elana Mateescu ocupă post de jurist, în acest context se
reiau concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator financiar și Șef Birou
Achiziții Publice;
Facultățile din structura UPIT vor prezenta câte 8 propuneri pentru studenți care vor participa la
vizita organizată la M.A.E. în perioada 10-12.04.2017. Compartimentul de Achiziții Publice va
demara procedura de achiziționare a serviciului de transport pentru aproximativ 50 persoane;

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

