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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 31.05.2017 

 

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 31.05.2017, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă "Memoriul justificativ" care stă la baza demarării procedurilor vizând relocarea 

activităţilor Centrului Universitar Rm. Vâlcea, filială a Universităţii din Piteşti, de la fosta unitate 

militară din localitatea Vlădeşti în municipiul Rm. Vâlcea, la Liceul Tehnologic Oltchim.  

 

Art.2. Se avizează solicitarea doamnei Ortopelea Eugenia Andreea, absolventă a Universităţii Naţionale 

de Muzică, specializarea Pedagogie Muzicală - promoţia 2016 de a susţine examenul de licenţă la 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, sesiunea iulie 2017. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează, la propunerea Centrului I.F.R., scoaterea programului de studii de licenţă "Finanţe şi 

Bănci - I.F.R." din oferta educaţională, începând cu anul universitar 2017-2018. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează solicitarea domnului prof.univ.dr. Eugen Chelaru de a se afilia la IOSUD din cadrul 

Universităţii din Craiova. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Având în vedere că, în perioada 16-18.06.2017, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

organizează Conferinţa Internaţională Limbă şi Literatură - Repere Identitare în context european, se 

aprobă următoarele achiziţii de materiale necesare organizării acestui eveniment, sumele necesare fiind 

suportate din taxele achitate de participanţi: 

▪ 135 de mape pentru participanţi, valoare=3780 lei; 

▪ Servicii de organizare (închiriere săli de conferinţă, aparatură audio-video, catering), 

valoare=10500 lei; 

Se aprobă cazarea în camere de protocol din căminul studenţesc a unui număr de 15 persoane, invitaţi 

externi, în perioada 15-19.06.2017. 
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Art.6. Se aprobă prelungirea perioadei de detaşare a doamnei Negru Cristina în funcţia de muncitor 

calificat la cantina studenţească,  în perioada 01.06.2017 - 30.11.2017. 

 

Art.7. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Achiziţionare de echipamente necesare pentru realizarea unei infrastructuri de backup&restore 

pentru corpul de clădire C, instalare și configurare incluse, valoare=1500 lei; 

▪  Achiziţionare de echipamente necesare pentru realizarea unei infrastructuri de backup&restore 

pentru corpul de clădire Rectorat, instalare și configurare incluse, valoare=1500 lei; 

▪ Achiziţionare servicii de instalare sisteme de alarmă şi supraveghere video la cantina 

studenţească, valoare=10200 lei; 

▪ Achiziţionarea unui swich pentru conectarea calculatoarelor din corpul B, valoare=1200 lei; 

▪ Achiziţionare servicii de publicitate online, radio-tv pentru promovarea admiterii 2017, 

valoare=9300 lei; 

▪ Lucrări de renovare spaţii şi reparaţii la instalaţia electrică în sălile B10, B11, B12, B119, 

valoare=17500 lei; 

▪ Reparaţie sistem de supraveghere video la corpul de clădire A, valoare=588 lei; 

▪ Achiziţie materiale consumabile de birou pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, 

valoare=4098 lei; 

▪ Achiziţie produse alimentare pentru cantina studenţească, valoare=2454 lei; 

▪ Achiziţie produse de menaj şi materiale de curăţenie pentru cantina studenţească, valoare=620 

lei; 

▪ Achiziţie de dispozitive necesare efectuării lucrărilor de laborator pentru studenţii specializărilor 

TCM şi IEI, valoare=920 lei; 

 

Art.8. Se aprobă decontarea sumei de 398 lei reprezentând cheltuiala cu transportul studenţilor 

participanţi la  Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul 

Ştiinţe Sociale, în conformitate cu devizul aprobat de MEN privind organizarea de activităţi 

extracurriculare reglementate prin Ordinul 5052/2012. 

 

Art.9. Se aprobă încheierea unui nou contract între UPIT şi S.C. Grafic Print Expert SRL prin care se 

asigură consumabilele şi mentenanţa pentru multifuncţionalele care şi-au îndeplinit numărul de copii, pe 

perioadă de 6 luni, la preţul de 0,03 lei/pag. respectiv pentru multifuncţionalele care nu şi-au îndeplinit 

numărul de copii se vor asigura mentenanţa şi consumabilele gratuit. 

 

Art.10. Se aprobă întocmirea unui act adiţional la contractul încheiat cu S.C. Ideal Formula Network 

SRL, privind furnizarea de servicii de transmisie de date prin darkfiber, cu renegocierea valorii 

contractului care expiră la data de 30.06.2017. 

 

Art.11. Se aprobă plata sumei de 2600 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de S.C. V&G 

COMP FORNI SRL, societate comercială de la care au fost detaşate patru persoane ca muncitori 

calificaţi la cantina studenţească în perioada 01.12.2016-31.05.2017. 
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Art.12. Se aprobă solicitarea doamnei Alexandru Angela de a achita eşalonat, în 10 tranşe, suma 

datorată conform acordului de executare voluntară, începând cu luna iunie 2017. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea doamnei Peleu Marioara privind trecerea de la Corpul S la Corpul C pe 

postul de îngrijitor. 

 

Art.14. Se aprobă, la solicitarea responsabilului proiectului PNII-PT-PCCA-2013-4-1858, modificarea 

numărului maxim de ore prevăzut în lunile iunie, iulie şi august pentru as. dr. ing. Gina Sicoe. 

 

Art.15. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, actualizarea 

probelor de concurs pentru examenul de admitere la programul de studii de masterat "Protecţia 

Plantelor": eseu motivaţional şi examen care constă în proba de dosar. 

 

Art.16. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru următoarele cadre didactice asociate 

Kaiter Olga, Tamaş Monica, Mateescu Mihaela şi Beldiman Corneliu. 

 

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

▪ Informare prezentată de lect. univ. dr. Mădălina Marian privind stadiul actual al completării 

dosarelor ce se vor depune la ARACIP şi  demersurilor pentru alcătuirea ofertei educaţionale a 

Colegiului Terţiar Nonuniversitar; 

▪ Informare prezentată de prof. univ. dr. ing. Viorel Nicolae- Prorector pentru Calitatea 

Învăţământului, privind încheierea protocolului cu ARACIS pentru evaluarea instituţională din 

acest an; 

▪ Observaţii aduse de conducerea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare la 

instrucţiunile de lucru privind Admiterea 2017. Astfel, se va evalua posibilitatea informatizării 

complete a procesului de admitere şi toate modelele de tipizate şi eseu motivaţional vor fi postate 

pe site-ul admiterii până la data de 09.06.2017; 

▪ Posibilitatea participării Universităţii din Piteşti, ca unul dintre organizatori, la Congresul 

Internaţional România 100: Looking Forward through the Past care va avea loc la Bucureşti în 

anul 2018. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


