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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 21.06.2017 

 

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 21.06.2017 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează scoaterea la concurs a cinci posturi vacante de "muncitor calificat I" din cadrul 

Serviciului Administrativ pentru corpuri de clădire A, B, D, R, I, S, T şi cămine studenţeşti.  

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează scoaterea la concurs a şase posturi vacante de "îngrijitor" din cadrul Serviciului 

Administrativ pentru corpuri de clădire A, B, C, D. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă semnarea unui Act adiţional la Protocolul încheiat cu Universitatea "Ovidius" din 

Constanţa privind schimbul de spaţii de cazare şi tarifele ce se practică la cazarea în căminele 

studenţeşti. 

 

Art.4. Se aprobă deplasarea doamnei conf. univ. dr. Florinela Şerbănică, cadru didactic titular la  

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, la Lisabona, pentru participarea la conferinţă 

internaţională, în perioada 27.06 -01.07.2017. Decontarea cheltuielilor de deplasare şi participare se 

va face conform Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 

participare la manifestări ştiinţifice. 

 

Art.5. Se aprobă deplasarea doamnei prof.univ.dr. Mihaela Diaconu la Suceava, în perioada 18-

30.06.2017, în calitate de membru în comisia de jurizare la Finala Naţională a Olimpiadei AFER 

organizată de Universitatea "Ştefan cel Mare". Cheltuielile cu deplasarea sunt de 450 lei şi se suportă 

din venituri proprii ale universităţii. 

 

Art.6. Se aprobă numirea unui nou Consiliu de Administraţie al S.C. UPIT Noua Generaţie SRL 

urmând ca membri şi preşedintele acestuia să fie stabiliţi într-o viitoare şedinţă a Consiliului de 

Administraţie al Universităţii din Piteşti. 
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Art.7. Se respinge solicitarea doamnei Zavate Roxana Paula, absolventă a Şcolii Superioare de 

Jurnalistică din Bucureşti, promoţia 2003, de a susţine examenul de licenţă în sesiunea iulie 2017 la 

Universitatea din Piteşti. 

 

Art.8. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Materiale consumabile necesare procesului de admitere, cumulat la nivel de universitate, 

valoare=20036 lei; 

▪ Servicii de cazare, masă şi transport pentru comisia de admitere la specializarea "Actorie", 

valoare=1500 lei; 

▪ Achiziţionare geamuri termopan pentru înlocuirea celor sparte în toate corpurile de clădire, 

valoare=6980 lei: 

▪ Achiziţionare hard-disk extern necesar pentru monitorizarea examenului de admitere, 

valoare=2600 lei; 

▪ Achiziţionare cărucior de transport materiale şi scară metalică cu 6 trepte necesare persoanelor 

din Serviciul Administrativ, valoare=310 lei; 

▪ Achiziţionare geamuri termopan pentru înlocuirea celor sparte în căminele studenţeşti, 

valoare=2550 lei; 

▪ Achiziţionare carnete pentru benzină necesară consumului lunar ale autovehiculelor 

universităţii, valoare=6250 lei; 

▪ Achiziţionare media convertor pentru înlocuirea celui defect din corpul B, valoare=250 lei; 

▪ Servicii de realizare a copiilor după cheile de acces în toate incintele din cadrul Rectoratului, 

acestea se expun în tablou, sub sigiliu şi sunt la dispoziţia pazei; valoare=840 lei; 

▪ Înlocuire motor de acţionare a barierei din parcarea Rectoratului; valoare=2500 lei; 

▪ Achiziţie produse alimentare pentru cantina studenţească, valoare=2475 lei. 

 

Art.9. Se respinge solicitarea studentei Tiron Irina de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe 

Sociale şi Psihologie deoarece, conform legislaţiei în vigoare, actele de studii (diploma de bacalaureat 

şi foaia matricolă) în original sunt obligatorii la dosarul personal. 

 

Art.10. Se amână rezoluţia la solicitarea doamnei secretar Niţă Doina privind compensarea zilelor de 

concediu de odihnă pe anul 2017, rămase neefectuate la data pensionării. 

 

Art.11. Se respinge iniţierea unei acţiuni de constatare în instanţă în scopul întocmirii documentaţiei 

cadastrale necesare pentru intabulare la OCPI a unor imobile deţinute de Universitatea din Piteşti.  

 

Art.12. Se amână aprobarea listei lucrărilor de construcţii, reparaţii curente, capitale şi a serviciilor ce 

se propun spre execuţie în semestrul II al anului 2017, până la stabilirea priorităţilor de către 

Directorul General Administrativ. 

 

Art.13. Se amână rezoluţia la solicitarea domnului conf. univ. dr. Emil Burtescu de a nu face parte 

din comisia de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, până la identificarea şi 

desemnarea altei persoane. 
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Art.14. Se aprobă ca la şedinţa de astăzi să participe domnul prof. univ. dr. Gheorghe Şerban în locul 

domnului prof.univ. dr. Nicu Bizon - decanul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 

precum şi studenta Emma Dobrin în locul studentei Andreea Filip - reprezentantul studenţilor din 

partea AIESEC. 

 

Art.15. Se amână rezoluţia la solicitarea doamnei conf. univ. dr. Carmen Topală privind plata 

serviciilor de suport şi mentenanţă a softului Unscrambler, în valoare de 372 euro, din venituri proprii 

ale universităţii până la deblocarea soldului din contractul 104/2012. 

 

Art.16. Se aprobă plata facturii în valoare de 704 lei reprezentând cheltuieli de cazare şi 300 lei 

achitaţi în avans pentru cheltuieli de transport ocazionate de participarea doamnei Secretar Şef la 

sesiunea de instruire a utilizatorilor IMI organizată de Universitatea Ovidius din Constanţa, 10-

11.08.2017. 

 

Art.17. Se aprobă acordarea unui spaţiu ca sediu pentru "Asociaţia Studenţilor Internaţionali", 

necesar pentru elaborarea documentaţiei de înfiinţare, urmând ca domnul conf. univ. dr. Adrian 

Sămărescu - prorector RSAMSE să identifice acest spaţiu. 

 

Art.18. Consiliile facultăţilor din structură vor prezenta Senatului propuneri privind domeniile 

fundamentale care definesc universitatea şi, de asemenea, programele de studii aflate în dificultate 

pentru care vor propune soluţii de susţinere financiară. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație  

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


