MINIS TERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 7294/28.06.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.06.2017
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 28.06.2017

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează revizia Contractului de studii pentru anul I de studiu, Actul adiţional la Contractul de
studii pentru anii superiori şi Actul adiţional la Contractul de studii pentru conversia profesională, anul
universitar 2017/2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept privind componenţa comisiei de
licenţă la programul de studii Administraţie Publică IFR în vederea susţinerii examenului de licenţă de
către doamna Nedelcu (Voicu) Alina Elena. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează propunerea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie privind
modificarea componenţei comisiei de finalizare studii la programul de master Didactica Limbilor
Străine. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă reluarea mobilităților ERASMUS pentru studenții Facultăţii de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare la Universitatea din Polkowice, Polonia, începând cu data de 30.09.2017.
Art.5. Se aprobă plata sumei de 148211,73 lei către S.C. Argecom SA reprezentând contravaloare
lucrări executate la obiectivul "Spaţii de învăţământ pentru Universitatea din Piteşti- Corp B".
Art.6. Consiliul de Administraţie ia act de demisia domnului prof. univ. dr. Nicu Bizon din funcţia de
decan al Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare urmând a fi îndeplinite procedurile
specifice conform legislaţiei în vigoare.
Art.7. Se aprobă încheierea unui Acord cadru de colaborare între "Centrul Regional de CercetareDezvoltare pentru Materiale, Produse şi Procese Inovatoare destinate Industriei de Automobile"
şi "Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasma şi Radiaţie".
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Art.8. Se aprobă solicitarea doamnei secretar Niţă Doina privind compensarea zilelor de concediu de
odihnă pe anul 2017, rămase neefectuate la data pensionării.
Art.9. Se aprobă 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.10. Se aprobă lista lucrărilor de construcţii, reparaţii curente, capitale şi a serviciilor ce se propun
spre execuţie în semestrul II al anului 2017.
Art.11. Se aprobă anularea art.7 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.5736/24.05.2017
precum şi a dispoziţiilor deciziei nr. 294/31.05.2017 cu privire la situaţia postului ocupat de dr. fiz.
Denis Negrea.
Prorectorul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare împreună cu Directorul CRC&D AUTO vor
analiza situaţia prezentată în referatul înaintat de Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe
Inginereşti Aplicate, vor identifica şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie o soluţie
privind situaţia prezentată în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţilor
de cercetare în Universitatea din Piteşti.
Art.12. Se avizează modificările survenite în Contractul de studii doctorale privind includerea clauzei
de utilizare a datelor personale. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se aprobă eliberarea diplomei de master domnului Trandafirescu Daniel conform deciziei
pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti.
Art.14. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
▪ Conf. univ. dr. Alin Daniel Rizea/Universitatea din Craiova/13.07.2017 cu decontarea
cheltuielilor de deplasare, în cuantum de 130 lei, din venituri proprii ale universităţii;
▪ Prof. univ. de. Ioan Liţă/Universitatea "Valahia"din Târgovişte/Conferinţa ECAI 2017, 18.0601.07.2017. Decontarea cheltuielilor de deplasare şi participare se va face conform Procedurii
operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări
ştiinţifice.
▪ Ş.l. dr. ing. Corina Săvulescu/Universitatea "Valahia"din Târgovişte/Conferinţa ECAI 2017,
18.06-01.07.2017. Decontarea cheltuielilor de deplasare şi participare se va face conform
Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la
manifestări ştiinţifice.
▪ Ş.l. dr. ing. Florentina Enescu/Universitatea "Valahia"din Târgovişte/Conferinţa ECAI 2017,
18.06-01.07.2017. Decontarea cheltuielilor de deplasare şi participare se va face conform
Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la
manifestări ştiinţifice.
▪ Ş.l. dr. ing. Marian Răducu/Universitatea "Valahia"din Târgovişte/Conferinţa ECAI 2017,
18.06-01.07.2017. Decontarea cheltuielilor de deplasare şi participare se va face conform
Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la
manifestări ştiinţifice.
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Art.15. Se aprobă semnarea unui Contract de parteneriat între Universitatea din Piteşti şi Continental
Automotive Systems SRL din Sibiu.
Art.16. Se aprobă 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.17. Se aprobă plata taxei anuale de membru al Consiliului Internaţional al Ştiinţei Sportului şi
Educaţiei Fizice a Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană, în cuantum de 103 euro.
Art.18. Se aprobă achitarea sumei de 167000 lei către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş.
Suma reprezintă cotele aplicate la contractele de bază ce trebuie achitate odată cu recepţia la
terminarea lucrărilor, conform Legii nr. 50/1991şi Legii nr. 10/1995.
Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
• Efectuare lucrări de înlocuire vană de alimentare cu apă menajeră şi robineţi pentru instalaţii
sanitare în corp D, valoare=725 lei;
• Achiziţie consumabile necesare procesului de evaluare instituţională, valoare=902,50 lei;
• Achiziţie consumabile necesare procesului de admitere la secretariatul Prorectorului pentru
Calitatea Învăţământului, valoare=637,40 lei;
• Materiale necesare efectuării de reparaţii la instalaţiile sanitare din corp C, valoare=2072 lei;
• Achiziţie de jaluzele verticale pentru biroul de secretariat camera 44, Rectorat,valoare=644
lei;
• Achiziţie fişete metalice pentru depozitarea dosarelor personale în timpul Admiterii 2017;
valoare=5100 lei;
• Achiziţie tehnică de calcul,cartuşe pentru imprimante necesare CRC&D AUTO, valoare=830
lei din contract 5038/2017;
• Servicii de editare şi imprimare a raportului de cercetare CRC&D AUTO, valoare 206,76 lei,
din contract 5038/2017;
• Achiziţie consumabile necesare biroului de Secretariat Doctorate, valoare=603 lei.
Art.20. Se avizează propunerea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte privind introducerea în
Planul de învăţământ pentru programul de studii Teologie Asistenţă Socială a unor discipline facultative
din domeniul Teologie, distribuite pe parcursul celor trei ani de studii urmând să fie stabilită modalitatea
de finanţare în funcţie de dimensiunea formaţiilor de studii. Se transmite spre analiză şi aprobare
Senatului universitar.
Art.21. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractelor încheiate cu SC Quartz Security Controls SRL,
astfel:
▪ Service şi mentenanţă supraveghere video Corp B, cămine studenţeşti, casierii din Rectorat şi
Corp B;
▪ Sistem detecţie şi semnalizare incendiu corpuri C, I, S, T;
▪ Sistem antiefracţie corpuri R, I, S, T şi casierii;
▪ Revizii tehnice periodice la sistemele video corpuri A şi D.
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Art.22. Având în vedere necesitatea numirii unui nou Consiliu de Administraţie al S.C. UPIT Noua
Generaţie SRL, Compartimentul juridic va solicita oficial domnului prof.univ.dr. Ionel Didea să se
prezinte la o discuţie cu actuala conducere a universităţii.
Art. 23. Se aprobă prelungirea detaşării, cu încă 6 luni, pentru următorii salariaţi:
▪ Crăciun Vasile, pe postul de muncitor calificat în corpurile A şi D, pentru perioada 01.08.201731.01.2018;
▪ Ţaicu Maria Mirela, pe postul de îngrijitoare în corpul D, pentru perioada 01.08.201731.01.2018;
▪ Bundă Laura, pe postul de îngrijitoare în corpul D, pentru perioada 16.07.2017- 15.01.2018.
Art.24. Se acordă ajutorul de înmormântare următorilor salariaţi:
▪ Doncu Mariana, îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ, la decesul soţului;
▪ Ilina Luminiţa, îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ, la decesul tatălui.
Art.25. Având în vedere propunerea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare privind
organizarea unui program de tip "vissiting professor" se solicită facultăţii să prezinte mai multe detalii
asupra stagiului în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.
Art.26. Având în vedere solicitarea formulată de domnul prof. dr. ing. Gheorghe Şerban- Director al
Departamentului de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, se comunică faptul că pentru
dimensionarea formaţiilor de studii, necesară la întocmirea statelor de funcţii, se vor respecta
standardele ARACIS şi "Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii" în vigoare.
Art.27. Nu se aprobă achiziţionarea produsului SIMATIC S7-1500 STARTERKIT solicitat de
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare.
Art.28. Se amână adoptarea unei hotărâri privind solicitările formulate de conducători de doctorat din
cadrul Şcolii Doctorale de Matematică de a se transfera în cadrul Politehnicii din Bucureşti.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪ Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea privind demersurile necesare pentru
promovarea proiectelor de Hotărâri de Guvern privind preluarea unor imobile şi terenuri aferente
domeniului public al statului;
▪ Deoarece stadiul încărcării datelor pe platforma Moodle este nesatisfăcător se prelungeşte
termenul de finalizare a încărcării datelor până la data de 01.08.2017.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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