MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 14003/02.11.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 02.11.2017
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 02.11.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează procedura de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea activităților în
regim de plata cu ora în cadrul Şcolii Doctorale Biologie. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.2. Se avizează Planul Operațional al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Începând cu promoţia 2017, pe diplomele absolvenţilor de programe de studii de masterat, la
rubrica "Proba" va fi completat textul: "Susţinerea lucrării de disertaţie".
Art.4. Se avizează propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică cu privire la tariful
de plată al activităților didactice în regim de plata cu ora desfășurate de cadrele didactice de la
Universitatea Sophia Antipolis din Nisa - Franța. Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează referatul înaintat de Direcția Juridică prin care se solicită punerea în executare a
hotărârii pronunțată în ședința publică din 21.04.2016 de Tribunalul Argeș în dosarul nr.
6822/109/2013 având ca obiect acordarea unor drepturi bănești (spor calculator 15%) pentru salariații
membri de sindicat ai SLUP. Se aprobă efectuarea plăţii, eşalonat, la momentul când sumele necesare
vor fi primite de la MEN.
Art.6. Se avizează nota de fundamentare privind necesitatea corectării unei erori materiale depistate în
planul de învățământ de la programul de studii Sport și performanță motrică. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.7. Având în vedere solicitarea studentului Ciolan Radu Gabriel de la Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare, Consiliul de Administraţie apreciază că motivarea respingerii restituirii
primei tranşe reiese din prevederile Contractului de Studii. Studentul poate programa o audienţă la
cabinetul Rectorului.
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Art.8. Se aprobă Ordinul de exmatriculare nr. 156 BIS/01.10.2017 (propuneri de exmatriculare
pentru studenții ce nu au fost cuprinși în Ordinul de exmatriculare nr. 156/25.09.2017).
Art.9. Se avizează solicitarea doamnei conf. univ. dr. Marinela Tănase, cadru didactic titular la
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, de continuare a activităţii didactice ca titular după
împlinirea vârstei de 65 de ani (10 noiembrie 2017). Se transmite spre analiză comisiei de specialitate
pentru verificarea îndeplinirii prevederilor din "Metodologia cu privire la menținerea calității de titular
în învățământ și/sau în cercetare a cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit
vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice".
Art.10. Se avizează fișa de analiză întocmită de comisia de specialitate asupra îndeplinirii prevederilor
din "Metodologia cu privire la menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare a
cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării
anuale a performanțelor academice", pentru dosarul depus de Departamentul de Autovehicule şi
Transporturi privind menținerea calității de titular în cadrul UPIT a d-lui prof. univ. dr. Ivan Florian.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se aprobă credite de angajament în cuantum de 3300 lei pentru proiect PN-III-P1-1.1-MC2017-0112, director de proiect: conf. univ. dr. Popescu Gheorghe Cristian.
Art.12. Se aprobă credite de angajament în cuantum de 3450 lei pentru proiect PN-III-P1-1.1-MC2017-0113, director de proiect: conf. univ. dr. Popescu Monica.
Art.13. Se aprobă semnarea unui acord de parteneriat între UPIT şi SC AA NEW ART CONCEPT
SRL privind organizarea unui Concurs Național de Interpretare Instrumentală și Vocală ”New Art
Music”.
Art.14. Se aprobă decontarea cheltuielilor efectuate în legătură cu activitatea de cercetare ştiinţifică a
doamnei ş.l. dr. ing. Rodica Niculescu, prin participare la "15th EAEC European Automotive
Congress" 3–5 Octombrie 2017, Madrid, Spania, în conformitate cu "Procedura operaţională privind
decontarea cheltuielilor de publicare şi participare la manifestări ştiinţifice".
Art.15. Se aprobă deplasarea domnului prof. univ. dr. Stănescu Doru la Bucureşti, în data de 3
noiembrie a.c., cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Academiei de Științe Tehnice din
România. Costul deplasării este suportat din fonduri proprii ale universităţii.
Art.16. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Negru Cristina pe postul de muncitor calificat – ajutor
bucătar, pentru 6 luni.
Art.17. Se aprobă solicitarea studentului Enouga Eloundou Jacques Patrick de la Facultatea de
Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică privind eșalonarea plăţii taxei de studiu în valoare de 2430 euro
până la luna mai 2018.
Art.18. Se aprobă restituire sumă 1980 euro reprezentând taxă de școlarizare pentru Mohammed Sattar
Jabbar Dubai, deoarece nu a primit viză de intrare în România, la studii.
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Art.19. Se aprobă plata sumei de 5060 lei reprezentând taxă de evaluare instituțională a Colegiului
Terțiar Nonuniversitar.
Art.20. Având în vedere referatul prezentat de dl. conf. univ. dr. Clenci Adrian, se aprobă acordarea a
2 mese pe zi (prânz și cină) la cantina studențească pentru cei 38 de studenți din afara Piteștiului,
participanți la CAR 2017, din venituri ale SIAR. Nu se aprobă achiziționarea de autocolant translucid
pentru geamurile sălilor unde se vor desfășura lucrările conferinței.
Art.21. ATET Zimbrul Carpatin solicită cazare a 2 studenți turci în Căminul Studențesc din Gh. Doja,
participanți în proiectul ERASMUS+ ”EVS in Romania”. Se aprobă, cu plata taxelor de cazare.
Art.22. AIESEC solicită două camere în Căminul Studențesc, pentru cazarea profesorilor
internaționali care vor participa la lucrările Proiectului TRY, în perioada 10.11.2017- 23.01.2018. Se
acordă cele două camere în mod gratuit.
Art.23. AIESEC solicită sală tip amfiteatru într-una din clădirile din campusul din Târgul din Vale în
perioada 6-7 noiembrie 2017, după ora 16.30, în scopul deschiderii Proiectului TRY. Se acordă sala
S 009.
Art.24. Se aprobă, la solicitarea Direcției Juridică, plata sumei de 61,44 lei, reprezentând
contravaloarea facturii emise de SCA ZAMFIRESCU RACOȚI&PARTNERS privind reprezentarea la
Înalta Curte de Casație și Justiție din luna martie 2017, având ca obiect corecții financiare în cadrul
POSDRU.
Art.25. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Achiziţie toner, papetărie pentru Serviciul Securitate în Muncă, valoare= 368 lei;
▪ Achiziţie Calculator pentru Serv. Administrativ, valoare= 1710 lei, se alocă din achiziţia care
se finalizează în decembrie 2017;
▪ Achiziţie papetărie, birotică pentru Biroul Achiziții, valoare= 2363 lei;
▪ Transport, cazare, taxe de participare, comisioane transfer, editare si printare postere, valoare=
5400 lei, din fonduri proprii, până la decontarea din bugetul proiectului PN-III-P1-1.1-MC2017-0113, director de proiect: conf. univ. dr. Popescu Monica.
▪ Transport, cazare, taxe de participare, comisioane transfer, editare si printare postere,
valoare=5100 lei, din fonduri proprii, până la decontarea din bugetul proiectului PN-III-P1-1.1MC-2017-0112, director de proiect: conf. univ. dr. Popescu Gheorghe Cristian.
▪ Biroul Tehnic Investiții– lucrări de întreținere grupuri sanitare și igienizare corp A, valoare=
20000 lei. Se aprobă cu decontare din sold, la deblocare;
▪ Achiziţie tonere cerneală solidă pentru secretariat rector, valoare= 3612 lei;
▪ Achiziţie laptop, aparat foto, USB flash drive, materiale laborator, valoare= 4232 lei, din
bugetul proiectului de cercetare, dir. de proiect: prof. univ. dr. Marian Petre;
▪ Achiziţie echipamente laborator pentru FSEFI, valoare= 15000 lei; achiziţia se va face după
rectificarea bugetară;
▪ Achiziţie materiale întreținere pentru Baza Sportivă, valoare=1620 lei;
▪ Achiziţie scaune aulă centrală Corp B, valoare= 5940 lei;
▪ Achiziţie papetărie, birotică, piese PC- Rectorat, valoare= 2098 lei;
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▪

Achiziţie tuburi de iluminat cu lămpi de tip led pentru spaţiile Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie, valoare=1610 lei.

Art.26. Se amână aprobarea referatului de necesitate al Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte
privind achiziţia de televizor, suport perete, multifuncțional, licență windows, laptop în valoare de
7065 lei, până la prezentarea de informaţii suplimentare în scopul justificării achiziţiei. De asemenea,
se amână achiziţia de toner konica minolta bizhub, valoare= 657 lei.
Art.27. Se respinge referatul de necesitate prezentat de Biblioteca UPIT privind recondiționare
tapițerie scaune din sala de lectură. Se recomandă achiziţie de scaune noi.
Art.28. Nu se aprobă achiziţie cartuș imprimantă pentru SSM, valoare=660 lei;
Art.29. Se amână achiziţia de echipamente informatice necesare pentru corpul B Central, valoare=
7125 lei, până la numirea unui administrator al acestui corp.
Art.30. În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 13.11.2017 vor fi prezentate rapoartele de
activitate pe ultimele 6 luni ale domnilor prorectori şi Directorului General Administrativ.
Art.31. Având în vedere că Directorul General Administrativ nu a prezentat fişele posturilor pentru
toţi angajaţii din Serviciul Administrativ precum şi modul de acoperire a timpului de lucru conform
normativelor în vigoare, se acordă "avertisment verbal" şi se stabileşte un nou termen: 13.11.2017.

În şedinţă au mai fost discutate următoarele:
• informare privind numirea dlui. pr. conf. univ. dr. Brânzea Nicolae ca director al Centrului de
Studii Teologice Aplicate;
• informare privind numirea dlui. conf. univ. dr. Lupașcu Marian ca director al Centrului de
Cercetare a Patrimoniului Cultural Imaterial;
• Domnul Prorector RSAMSE se va ocupa de încheierea unui contract nou cu o firmă
specializată pentru mentenanţa echipamentelor de tip xerox.

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