MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 5736/24.05.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 24.05.2017
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 24.05.2017

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează "Metodologia privind stabilirea programelor de studii fundamentale în cadrul
Universităţii din Piteşti". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează componenţa comisiilor de examen pentru finalizarea studiilor la conversia
profesională, sesiunea iunie 2017, la programele de studii :
▪ Limba şi literatura română;
▪ Limba şi literatura engleză;
▪ Pedagogie muzicală şi instrumentală.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă perceperea taxei de 300 lei pentru cursanţii participanţi la programele de formare
continuă "Paşi în pregătirea profesională - program de pregătire pentru gradul II în învăţământul primar"
şi "Paşi în pregătirea profesională - program de pregătire pentru gradul II în învăţământul preşcolar".
Programele se vor derula în perioada 26.06-30.07.2017 în locaţiile: Câmpulung, Slatina, Rm. Vâlcea şi
Alexandria.
Art.4. Se acordă aviz favorabil depunerii aplicaţiei pentru platforma BRAINMAP, cadrelor didactice
titulare, în vederea obţinerii calităţii de expert evaluator al proiectelor de cercetare – dezvoltare inovare care au formulat solicitări în acest sens: prof.univ.dr. Marian PETRE, prof.univ.dr. Gheorghe
GAVRILOAIA, conf. univ. dr. Loredana BĂLILESCU, prof.univ.dr. Nicu BIZON, prof.univ.dr. Ştefan
TABACU, conf. univ. dr. Carmen Mihaela TOPALĂ, conf. univ. dr. Adrian CLENCI, prof.univ.dr.
Viorel NICOLAE, prof.univ.dr. Eduard Laurenţiu NIŢU.
Art.5. Se aprobă solicitarea domnului prof.univ.dr. Marian PETRE în calitate de director al proiectului
"Studiul cultivării submersibile a ciupercilor comestibile pe deşeuri agricole organice şi al obţinerii
ingredientelor active ale acestora" de a efectua lucrările experimentale necesare în locaţia unui laborator
al USAMV Bucureşti. Totodată, USAMV Bucureşti va asigura condiţiile de cazare şi masă pentru
partenerii chinezi care efectuează vizită de lucru în România în perioada 03-16.07.2017, cu decontarea
cheltuielilor de către UPIT, din bugetul încasat de la UEFISCDI.
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Art.6. Se aprobă deplasarea doamnei ec. Lucia Stan - Director economic, doamnei ec. Aura Braşoveanu
- şef birou Contabilitate şi ing. Ion Broştescu – Director General Administrativ la Baia Mare, în perioada
15-17.06.2017, pentru participarea la Adunarea Generală a A.N.D.G.A.U.P. din România.
Cheltuielile cu deplasarea, cazarea precum şi taxele de participare, în cuantum de 4480 lei, se suportă
din venituri proprii ale universităţii.
Art.7. Se aprobă redistribuirea postului de asistent de cercetare de la Departamentul de Ingineria
Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate la Centrul Regional de Cercetare - Dezvoltare pentru Materiale,
Procese şi Produse Inovative destinate Industriei de Automobile CRC&D- AUTO şi trecerea domnului
Negrea Aurelian Denis de la DIMSIA la CRC&D-AUTO pe post de cercetător ştiinţific gradul III.
Art.8. Se avizează solicitarea domnului prof. univ. dr. Paul Baidan privind menţinerea calităţii de titular
la Departamentul de Limbă şi Literatură, Istorie şi Arte până la sfârşitul anului universitar curent, după
data pensionării, 30.06.2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se aprobă deplasarea domnului prof.univ.dr. ing. Eduard Laurenţiu Niţu la Bucureşti - Ambasada
Franţei, pentru participare la o întâlnire de afaceri în sectorul auto, în data de 30.05.2017. Deplasarea se
face cu auto personal cu decontarea cheltuielilor din venituri proprii ale universităţii.
Art.10. Se aprobă prelungirea detaşării doamnei Negru Cristina pe postul de muncitor calificat (ajutor
bucătar) la cantina studenţească, pentru perioada 01.06- 30.11.2017.
Art.11. Se aprobă suplinirea activităţilor didactice ale doamnei lect. univ. dr. Adriana Lazăr, pe perioada
concediului medical, de către alte cadre didactice din Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, conform
propunerilor departamentului.
Art.12. Se avizează solicitarea conducerii Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte privind
necesitatea unor lucrări de reparaţii, modificare spaţiu la sălile B011 şi B012, igienizare spaţii. Se
direcţionează către Biroul Tehnic Investiţii pentru a elabora un deviz al lucrărilor.
Art.13. Se aprobă achiziţionarea unor servicii de publicitate pe canalele de TV şi radio în scopul
promovării admiterii 2017.
Art.14. Se aprobă plata cheltuielilor în cuantum de 4440 lei prilejuite de organizarea concursului "Web
Applications Contest and Workshop for students", în conformitate cu devizul aprobat de MEN pentru
activităţi extracurriculare (ord. 5052/2012).
Art.15. Se aprobă tipărirea de materiale suport Book of Abstracts Nuclear 2017 pentru desfăşurarea
conferinţei la care Universitatea din Piteşti este parteneră; valoare=1662,50 lei.
Art.16. Se aprobă achiziţionare de sisteme de calcul pentru buna desfăşurare a activităţilor din
departamentele tehnice, astfel: 43 sisteme de calcul Core i5 şi 30 sisteme de calcul Core i3. Valoarea
achiziţiei este de 225 715 lei.
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Art.17. Se aprobă achiziţia de componente necesare activităţilor de instalare şi depanare software.
Valoarea achiziţiei este de 1653 lei.
Art.18. Se redirecţionează referatul de necesitate privind achiziţia de materiale consumabile la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, pentru revizuirea necesarului în scopul diminuării valorii
totale.
Art.19. Se aprobă utilizarea conturilor bancare ale universităţii în scopul virării taxelor de participare la
Conferinţa internaţională Limbă şi Literatură - Repere identitare în context european, organizată de
Facultatea de Teologie, Litere. Istorie şi Arte, în perioada 16-18.06.2017.
Art.20. Nu se aprobă referatul privind achiziţionarea de servicii de instalare a sistemelor de
supraveghere video şi sistem de alarmă la cantina universităţii.
Art.21. Nu se aprobă achiziţionarea unui presenter Logitech R400, USB pentru uz în Amfiteatrul CC1.
Art.22. Nu se aprobă prelungirea contractului încheiat cu S.C. Grafic Print Expert SRL.
Art.23. Nu se aprobă actualizarea licenţei soft Arena Rokwell. Se va introduce în Planul de Achiziţii
Publice 2017 la următoarea rectificare.
Art.24. Se amână discutarea referatelor de necesitate privind achiziţia de materiale pentru reparaţii sau
înlocuire piese la instalaţiile sanitare până la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

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