ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 7717/06.07.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.07.2017
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 06.07.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează "Regulamentul de întocmire a statelor de funcţiuni pentru anul universitar
2017/2018". Se transmite spre analiză şi aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează "Procedura privind instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
în cadrul Universităţii din Piteşti". Se transmite spre analiză şi aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează "Procedura privind restituirea taxelor de şcolarizare achitate de către studenţii
internaţionali". Se transmite spre analiză şi aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează taxa adiţională pentru studenţii care frecventează, la cerere, disciplinele facultative
cu specific teologic din cadrul programului de studii Teologie Asistenţă Socială, Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie şi Arte, în cuantum de 1000 lei. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează scoaterea la concurs a două posturi vacante din Statul de funcţiuni al Centrului
Regional de Cercetare –Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse Inovative destinate Industriei
de Automobile CRC&D-AUTO, pe perioadă determinată de 24 de luni, începând cu data de 01.10.2017,
astfel:
▪ Cercetător Ştiinţific III, poz.13;
▪ Inginer chimist, poz.17.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Având în vedere desfiinţarea postului de asistent de cercetare de la Departamentul de Ingineria
Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate precum şi situaţia posturilor vacante din Statul de funcţiuni
pentru personal de cercetare şi personal auxiliar al Centrului Regional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Materiale, Procese şi Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile CRC&D AUTO,
se avizează încadrarea domnului dr. fiz. Denis Negrea pe postul de Cercetător Ştiinţific, poz.15,
începând cu data de 01.07.2017, pe perioadă determinată, până la organizarea concursului pentru
ocuparea acestui post. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.7. Se aprobă plata facturii nr. 314/04.07.2017, în valoare de 134748 lei, către ARACIS
reprezentând contravaloarea evaluării externe a calităţii academice pentru Universitatea din Piteşti.
Art.8. Se aprobă plata sumei de 48911,32 lei către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş. Suma
reprezintă restul de plată la cotele de 0,1% şi 0,5% aplicate la valoarea finală a contractelor de bază ce
trebuie achitate odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, conform Legii nr. 50/1991şi Legii nr.
10/1995.
Art.9. Se aprobă plata următoarelor facturi către S.C. Argecom SA, reprezentând contravaloare lucrări
executate la obiectivul "Spaţii de învăţământ pentru Universitatea din Piteşti- Corp B":
▪ AG nr. 7107/05.07.2017 de 734566,25 lei;
▪ AG nr. 7108/05.07.2017 de 124595,51 lei;
▪ AG nr. 7110/05.07.2017 de 51888,88 lei;
▪ AG nr. 7111/05.07.2017 de 343141,10 lei.
Art.10. Având în vedere terminarea lucrărilor la obiectivele din Pitești, strada Târgu din Vale nr. 1,
Județul Argeș, denumite ,, Spaţii de învăţământ pentru Universitatea din Piteşti, Corp B", se aprobă
componența comisiei de ,,Recepție la terminarea lucrărilor ‘’, după cum urmează :
Președinte: Director General Administrativ –ing. Ion Broștescu ;
Membri : Inspector Birou Investiții Primăria Pitești – Robert Stoian
Insp. Situații Urgență Argeș - Mr. Gheorghe Popescu
Insp. Situații Urgență Argeș - Plt. Adj. Radu Dragoș
Insp. Stat în C-ții Argeș -Inspector în construcții arhitect Ștefan Mihăiță Zdrafcu
Specialiști : Ing. Iacob Andry Lorel
Tehnician Moise Dumitru
Invitați :
Arhitect Pompiliu Soare
Ing. Victoria Ivana
Ing. Ion Calotă
Secretar comisie – Adm.financiar Simona Vasilescu- Birou Tehnic Investiții-diriginte de șantier.
Art.11. Se aprobă încheierea unor contracte de prestări servicii cu specialiştii care fac parte din
comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivele din Pitești, strada Târgu din Vale nr. 1,
Județul Argeș, denumite ,, Spaţii de învăţământ pentru Universitatea din Piteşti, Corp B": ing. Iacob
Andry Lorel şi tehnician Moise Dumitru şi de asemenea plata acestor servicii în cuantum de 1000
lei/contract.
Art.12. Se avizează modificarea comisiei pentru concursul de admitere 2017 la Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică prin înlocuirea domnului conf.dr. Toma Ştefan cu doamna conf.dr.
Oana Iconaru. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se avizează modificarea comisiei de informatică pentru concursul de admitere 2017 la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept prin scoaterea din comisie a doamnei lect. dr.Cristina
Tudose. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.14. Se aprobă mutarea doamnei lect. dr. Cristina Dumitru de la Departamentul de Psihologie,
Ştiinţe ale Comunicării şi Asistenţă Socială la Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu acordul
conducerii ambelor departamente, începând cu anul universitar 2017/2018.
Art.15. Se aprobă constituirea unei comisii de inventariere şi alocare a spaţiilor din Universitatea din
Piteşti din care vor face parte prorectorii şi directorii de departamente.
Art.16. Se aprobă restituirea taxelor de şcolarizare achitate de cetăţeni străini care nu au primit viza de
intrare în ţară la studii pentru: Allabasi Mohammed Abdulwadood Abdulatef din Irak şi Mohammed
Dubai din Irak.
Art.17. Se aprobă, la solicitarea Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie şi Arte, organizarea
unor cursuri de pregătire pentru susţinerea examenului în vederea acordării gradului didactic II în
perioada 10-16.07.2017, cu achitarea taxei de 150 lei/cursant.
Art.18. Având în vedere că la ridicarea actelor de studii absolvenţii au obligaţia actualizării
formularului ALUMNI se aprobă condiţionarea eliberării actelor de studii de completarea şi depunerea
formularului.
Art.19. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar constituirea unui fond
în cuantum de 2 000 000 lei pentru asigurarea lichidităţilor necesare implementării proiectelor cu
finanţare europeană ale Universităţii din Piteşti. Coordonatorii de proiecte pot solicita sume cu titlul de
împrumut până la rambursarea acestora de către finanţator.
Art.20. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Achiziţionarea unui autoturism, pentru înnoirea parcului auto al universităţii, în valoare de
90000 lei; fondurile vor fi rambursate de către MEN;
▪ Materiale consumabile pentru Birou Senat şi secretariat, valoare=966 lei;
▪ Achiziţionare aparat de aer condiţionat pentru biroul Prorectorului pentru Relaţii
Internaţionale, valoare=2100 lei;
▪ Achiziţionare aparat de aer condiţionat pentru biroul Prorectorului RSAMSE, valoare=2100
lei;
▪ Coli speciale pentru examenul de acordare a gradului didactic II pentru cadre didactice din
învăţământul primar şi preşcolar solicitate de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale
şi Psihologie, valoare=750 lei;
▪ Materiale necesare pentru admiterea şi înmatricularea studenţilor internaţionali solicitate de
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, valoare=743 lei, din contract
de sponsorizare;
▪ Dosare de carton tip plic necesare Admiterii 2017 la Universitatea din Piteşti, valoare=2200lei;
▪ Prelungire contract de achiziţie program DOCLIB şi licenţe de lucru pentru programe de lucru
în construcţii valabile până la 31.07.2018, la solicitarea Biroului Tehnic Investiţii,
valoare=2127,7 lei;
▪ Materiale consumabile de secretariat pentru filiala din Rm. Vâlcea, valoare=519 lei;
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▪
▪
▪
▪

Achiziţionare preşuri de cauciuc pentru protecţia cablurilor electrice în sala în care se
desfăşoară Admiterea 2017, valoare=80 lei;
Reparaţie ţevi de apă în Corp C, valoare 2300 lei; suma va fi prevăzută în Planul de Achiziţii
Publice la rectificarea bugetară;
Achiziţionare jaluzele verticale pentru sălile T305, T306, T307, T308 precum şi alte materiale
electrice, valoare=3685 lei;
Achiziţionare alimente pentru cantina studenţească, valoare=2180 lei;

Art.21. Ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, Universitatea din Pitești va emite decizii individuale de reîncadrare începând
cu data de 01.07.2017.
Aplicarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, impune aplicarea următoarelor măsuri:
▪ începând cu data de 01.07.2017, acordarea indemnizației lunare pentru titlu științific de doctor
numai personalului didactic titular care a optat pentru funcția de bază la universitate, în
cuantum de 725 lei / lună;
▪ majorarea cu cca. 1500 lei / lunar cheltuieli salariale pentru persoana care ocupă funcția de
președinte al senatului universitar, care se reîncadrează similar cu postul de rector.
Art.22. Referitor la măsura dispusă de Camera de Conturi Argeş - Curtea de Conturi a României cu
privire la recuperarea sumelor rezultate din aplicarea dispozitivului deciziei Curţii de Apel Piteşti nr.
209/2016, se aprobă:
▪ Depunerea declaraţiilor rectificative D112 pentru lunile: iunie 2015, septembrie 2015,
noiembrie 2015 şi ianuarie 2016;
▪ Încheierea de acorduri de executare voluntară cu fiecare persoană în parte, în caz contrar
urmând să se acţioneze în instanţă pentru recuperarea sumelor;
▪ Notificarea cu privire la măsurile dispuse de Camera de Conturi Argeş - Curtea de Conturi a
României cu privire la recuperarea sumelor necuvenite rezultate din aplicarea hotărârilor
judecătoreşti;
▪ Acord privind punerea în executare voluntară a hotărârii judecătoreşti definitive pronunţată în
dosarul nr. 4253/109/2013.
Art.23. Se aprobă luarea în evidenţa Universităţii din Piteşti a proiectului Transnaţional FP7 cu
numele "Study of variation of thr mechanical properties of Superalloys Inconel 718 and Rene 41under
thermal shock-TERMOINCORENE", director de proiect: ş.l.dr.ing. Daniel Anghel.
Art.24. Se amână rezoluţia pentru solicitarea de închiriere a sălii polivalente până la stabilirea gradului
de ocupare a acesteia, solicitarea fiind pentru datele de 07-08.10.2017.
Art.25. Se aprobă repartizarea locurilor disponibile în baza protocolului încheiat cu Universitatea
"Ovidius" din Constanţa, pentru salariaţi ai UPIT care au depus cereri pentru cazare în căminele
studenţeşti, în perioada iulie-septembrie 2017.
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În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪ Punct de vedere al membrilor DECIE cu privire la stabilirea domeniilor şi programelor de
studii fundamentale din cadrul UPIT;
▪ Punct de vedere al membrilor FMT cu privire la stabilirea domeniilor şi programelor de studii
fundamentale din cadrul UPIT;
▪ Calendarul activităţilor legate de selectarea Decanului la Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare, în urma vacantării acestui post;
▪ Memoriu înaintat Consiliului de Administraţie de către Departamentul de Ştiinţe ale Naturii cu
privire la semnarea acordului de parteneriat UPIT-USAMV şi cedarea în custodie a
echipamentelor din dotarea departamentului.

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

5

