MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Nr. 5431/17.05.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 17.05.2017
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 17.05.2017

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Să se adreseze Senatului Universităţii din Piteşti cu solicitarea de a stabili domeniile
fundamentale de studii şi apoi să desemneze programele considerate definitorii pentru statutul de
Universitate al instituţiei noastre.
Consiliul de Administraţie propune următoarele domenii: Chimie, Biologie, Matematică, Limba şi
literatura română, Drept şi Istorie. Se transmit spre analiză şi aprobare Senatului universitar.
Art.2. Universitatea din Piteşti va formula contestaţie la măsura nr. 3 din Raportul Curţii de Conturi a
României - Camera de Conturi Argeş rezultat în urma acţiunii de verificare efectuată în perioada martieaprilie 2017.
Art.3. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar rectificarea bugetară
pentru anul în curs cu suma ce reprezintă corecţia financiară aplicată proiectului de realizare a
platformei de e-learning, plata sumei se va face din veniturile proprii ale universităţii.
Art.4. Se avizează repartizarea locurilor subvenţionate pentru programele universitare de licenţă şi
master în anul universitar 2017-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează "Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în Universitatea
din Piteşti" pentru anul 2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează "Procedura de Sistem Controlul Documentelor". Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.7. Se avizează Comisia de monitorizare şi Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Universităţii
din Piteşti, pentru anul 2017. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se aprobă următoarele referate de necesitate pentru desfășurarea activităților extracurriculare
aprobate de MEN în conformitate cu prevederile Ordinului 5052/2012, astfel:
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▪

Sesiunea ştiinţifică studenţească naţională "Sănătate prin sport"; suma aprobată prin deviz de
către MEN este de: 300 lei pentru organizare; 450 lei pentru cheltuieli de transport; 375 lei
pentru cheltuieli cu cazarea şi 2030 de lei pentru cheltuieli cu masa.

Art.9. Se aprobă prelungirea contractului cu S.C. Romprest Energy SRL pe o perioadă de 12 luni,
pentru servicii de colectare şi selectare a deşeurilor la filiala din Rm Vâlcea. Valoarea serviciilor este de
1700 lei pentru un an.
Art.10. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
▪

▪

▪

▪

Conf.univ.dr. Alin Daniel Rizea/Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu/Consorţiul Facultăţilor
de Inginerie Mecanică şi Industrială/08-09.06.2017. Cheltuiala cu transportul este de 150 lei şi se
suportă din venituri proprii ale universităţii;
Lect.univ.dr. Magdalena Pruneanu/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi/28-30.05.2017.
Costurile deplasării sunt de 420 lei şi se suportă din venituri extrabugetare( taxe din cursuri
postuniversitare) ale universităţii;
Lect.univ.dr. Silvia Ciornei/ Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi/28-30.05.2017.
Costurile deplasării sunt de 420 lei şi se suportă din venituri extrabugetare (taxe din cursuri
postuniversitare) ale universităţii;
Conf.univ.dr. Gabriela Adriana Plăiaşu/Iaşi/Conferinţă IMANEE/24-27.05.2017. Deplasarea se
face cu auto personal iar cheltuielile cu deplasarea se suportă din Contract de prestări servicii nr.
5038/2017.

Art.11. Se avizează şi se transmit Senatului universitar spre aprobare solicitările formulate de conf.
univ. dr. Magdalena Crina Zărnescu şi prof.univ.dr. Sanda Marina Bădulescu privind menţinerea
calităţii de titular după împlinirea vârstei legale de pensionare, până la finalul anului universitar curent.
Art.12. Se avizează solicitarea doamnei Doina Niţă de a rămâne în activitate după data împlinirii
vârstei legale de pensionare. Se transmite spre analiză şi aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se avizează scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
▪
▪
▪
▪

Laborant SS la Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică;
Inginer IAS în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă;
Inginer IAS în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie;
Administrator financiar IIIS în cadrul Biroului Achiziţii;

Art.14. Se avizează următoarele transformări de posturi din structura Centrului suport pentru
Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare: Informatician IAS în Informatician IS; Inginer
IAS în Inginer IS şi Tehnician IM în Tehnician debutant precum şi scoaterea la concurs a următoarelor
posturi vacante:
▪ Informatician IS;
▪ 2 posturi Tehnician debutant.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.15. Se aprobă detaşarea unei persoane de la S.C. Rifco Trading SRL pentru ocuparea postului
vacant de Referent IIS în cadrul Centrului suport pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi
Informatizare.
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Art.16. Se aprobă numirea şi exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de Şef birou Achiziţii de către
ec. Miron Mavrodin, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.06.2017.
Art.17. Se aprobă prelungirea detaşării domnului Marcu Ştefan pe postul de muncitor calificat în
cadrul Serviciului Administrativ pentru perioada 18.05- 17.11.2017.
Art.18. Se aprobă prelungirea detaşării doamnei Vlăduşel Nicoleta Mihaela pe postul de îngrijitor în
cadrul Serviciului Administrativ/Cămine studenţeşti, pentru perioada 01.06- 01.12.2017.
Art.19. Se aprobă prelungirea detaşării domnului Niţu Nicolae pe postul de muncitor calificat în cadrul
Serviciului Administrativ Corp B, pentru perioada 14.06- 13.12.2017.
Art.20. Se aprobă încheierea unui protocol între Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie şi Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de licenţă la programul de studii Terapie Ocupaţională în sesiunea iulie 2017.
Art.21.Se avizează comisiile pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor de
licenţă/master/conversie la:
▪ Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare;
▪ Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică;
▪ Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept;
▪ Facultatea de Mecanică şi Tehnologie;
▪ Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.22. Se avizează componenţa comisiei pentru concursul de ocupare a postului de lector scos la
concurs de către Departamentul de Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şi Asistenţa Socială şi se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.23. Se avizează componenţa comisiei pentru concursul de ocupare a postului de lector scos la
concurs de către Departamentul de Limbă şi Literatură, Istorie şi Arte şi se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.24. Se avizează componenţa comisiei pentru concursul de ocupare a postului de asistent scos la
concurs de către Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial şi se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.25. Se aprobă ca în data de 02.06.2017 să fie zi liberă cu recuperare în avans.
Art.26. Se aprobă prelungirea termenului până la care se poate efectua plata tranşei a III-a din taxele de
studii până la data de 26.05.2017.
Art.27. Se aprobă achiziţia sistemului informatic pentru compararea documentelor în scopul verificării
originalităţii tezelor de doctorat elaborate de către studenţi ai Universităţii din Piteşti. Valoarea achiziţiei
este de 2100 lei şi se suportă din regia IOSUD.
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Art.28. Se aprobă achiziţia unui calculator tip desktop pentru activităţile desfăşurate în secretariatul
"Doctorate". Valoarea achiziţiei este de 3200 lei şi se suportă din regia IOSUD.
Art.29. Se aprobă restituirea taxelor de şcolarizare achitate de Lungungu Mbuyi Chadrack, Lungungu
Nicol Emilie şi Fadulmula Abuelgasim Ebrahim Abdo deoarece nu au primit viza de intrare în România.
Art.30. Se aprobă decontarea cheltuielilor salariale aferente lunii mai 2017 în valoare de 9301 lei pentru
membri echipei de cercetare în proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2016-1223, 53-PED-2017, din venituri
proprii ale universităţii până la încasarea următoarei tranşe din contract.
Art.31. Se aprobă înregistrarea în cantabilitate şi plata din veniturile proprii ale universităţii a facturilor
din decembrie 2016 în valoare de 13035,21 lei cu TVA.
Art.32. Se aprobă achiziţia a 350 caiete de subiecte pentru examenul de licenţă şi grile pentru Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Drept. Valoare achiziţie=318,50 lei.
Art.33. Se aprobă ca taxele de publicare în revista ”Studii de cercetări filologice. Seria limbi romanice”,
revistă indexată în baze de date recunoscute, să fie încasate în contul de euro al UPIT iar sumele
încasate în contul taxei de publicare să fie exceptate de la plata regiei către universitate.
Art.34. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, modificarea
metodologiei de desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii de masterat "Energetică
şi tehnologii nucleare" şi "Tehnologii pentru dezvoltare durabilă" în sensul că media de admitere se
calculează ca medie aritmetică între media de absolvire a studiilor de licenţă şi media obţinută la proba
orală (interviu).
Art.35. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, ca
probele pentru finalizarea studiilor să constea în examen scris şi probă orală ce va conţine un portofoliu
profesional, începând cu anul universitar 2017-2018.
Art.36. Se aprobă ca, începând cu anul universitar 2017-2018, fiecare facultate să identifice şi să
iniţieze realizarea şi depunerea de dosare de autorizare ARACIS pentru cel puţin un program de studii
de licenţă şi un program de studii de masterat în limba engleză.
Art.37. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Verificare şi încărcare instalaţie de aer condiţionat pentru microbuzul universităţii- AG-40-UNV.
Valoare= 350 lei;
▪ Achiziţie roll-up necesar pentru promovarea admiterii la specializarea Asistenţă Medicală
Generală. Valoare=300 lei;
▪ Achiziţie materiale consumabile de birou pentru desfăşurarea activităţii la Direcţia Economică.
Valoare=2969 lei.
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Art.38. Se avizează propunerea de acordare a titlului "Doctor Honoris Causa" domnului prof.univ.dr.
Alexandru Gafton de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.39. Se aprobă alocarea amfiteatrului CC1 pentru desfăşurarea unei conferinţe susţinută de prof.
univ. dr. gen. Dumitru Dulcan în data de 20.05.2017, orele 11,00.
Art.40. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare domnului Stănescu Mihail Valentin la decesul
mamei.
În şedinţă au mai fost discutate următoarele:
▪ Concluzii privind raportul Curţii de Conturi a României- Camera de Conturi Argeş;
▪ Propuneri privind planuri de redresare a programelor de studii.

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