ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 15842/29.11.2017
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 29.11.2017
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 29.11.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se acordă tichete de masă tuturor salariaţilor cu funcţia de bază la Universitatea din Piteşti,
inclusiv personal Birou ERASMUS, aferent lunii noiembrie 2017, valoarea unui tichet fiind de 10 lei.
Art.2. Informare privind emiterea Ordinului de serviciu de către Rectorul Universităţii din Piteşti în
sensul transmiterii nominale a înştiinţărilor de plată către salariaţi ai universităţii, în conformitate cu
art. 73 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi cu măsurile dispuse de Camera
de Conturi Argeş în data de 11 mai 2017. Termenul de plată stabilit de comun acord cu preşedintele
ASUP este 20 decembrie 2017.
Art.3. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru Relaţii Internaţionale, cuantumul nivelelor de
salarizare pentru categoriile de personal implicate în proiecte, aferent anului universitar 2017/2018,
aplicabile pentru situaţiile în care nu sunt prevăzute de Ghidul solicitantului.
În cazul în care bugetele proiectelor aflate în derulare permit, se aprobă creşterea cu până la 50% a
tarifelor pentru utilizarea întregului buget alocat cheltuielilor de personal.
Art.4. Se avizează de principiu, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie, înfiinţarea programului nou de licență "Resurse umane" în domeniul Sociologie.
Art.5. Se aprobă semnarea unui parteneriat între Universitatea din Piteşti - Fundaţia Universitară şi
Universitatea Lorraine din orașul Nancy, Franța privind înfrăţirea Municipiului Piteşti cu orașul
Nancy, Franța. Fundaţia Universitară va contribui la reluarea și demararea unor proiecte punctuale
comune.
Art.6. Se avizează afilierea dnei. prof. univ. dr. Rusu Ligia, cadru didactic la Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport – Universitatea din Craiova la Școala Doctorală Știința Sportului și Educației Fizice
din cadrul Universităţii din Piteşti. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
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Art.7. Se aprobă angajarea prin detașare, pe perioadă determinată, a unei persoane care să ocupe
postul de Administrator Patrimoniu II S, în cadrul biroului ERASMUS+, începând cu data de
01.12.2017, până la revenirea titularului din concediul de îngrijire copil.
Art.8. Se aprobă ocuparea unui post vacant de consilier juridic II S din cadrul Biroului Juridic, prin
detașarea unei persoane de la SC Tehnomax TRX It, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de
03.01.2018.
Art.9. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform Contractului Colectiv de Muncă
domnului ş.l. dr. ing. Stoica Constantin la decesul tatălui.
Art.10. Se aprobă redistribuirea locului subvenționat la programul de studii Matematică, anul I de la
Glăv Andreea Nicoleta la Demetrescu Aurelian Daniel, loc rămas disponibil prin retragere de la
studii.
Art.11. Se aprobă redistribuirea locului subvenționat la programul de studii E.C.T.S, anul I de la
Bica Alina Georgiana la Vlădescu Iulian Bogdan, loc rămas disponibil prin retragere de la studii.
Art.12. Se aprobă redistribuirea locurilor bugetate de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și
Informatică la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, astfel:
 Coadă M. Marius Cristian-Calculatoare
 Udrescu N. Ilie Nicolae-Calculatoare
 Lică Gh. George-Electromecanică
 Tănase M. G. Marius Sebastian-Sisteme de conversie a energiei
 Marian D. Robert Cristian-Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Art.13. Se aprobă desfășurarea unui antrenament al echipei de baschet de liga națională BCM Pitești
în sala de sport polivalentă a UPIT, în data de 1 decembrie 2017, orele 18-20.
Art.14. Având în vedere solicitarea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte privind efectuarea
unor lucrări de reparații și dotări în sala 110 din corpul B, Gh. Doja, se hotărăşte că la acest moment
nu sunt posibile şi se alocă, provizoriu, săli din corpul B Central în scopul desfăşurării activităţilor
didactice de la programul "Artele spectacolului".
Art.15. Se aprobă ca Universitatea din Piteşti să suporte un procent de 11% din cheltuielile rezultate
din activitățile de practică ale studenților programelor de studii de licență Educație Fizică și Sportivă
și Performanță Motrică desfăşurate în perioada 22.01.-03.02.2018 la Braşov. Totalul costurilor
suportate de universitate este de 15780 lei.
Art.16. Se aprobă plata creanței bugetare în valoare de 12121,22 lei reieșită din efectuarea unor
cheltuieli neeligibile de către The Red Point SA Iași, partener în proiectul POSDRU
156/1.2/G/141632 ”NOVA-CURRICULA” și inițierea demersurilor pentru recuperarea acestei sume
de la același partener.
Art.17. Se aprobă plata taxei de membru EUA în valoare de 2680 euro pentru anul 2018.
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Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 abonamente publicații externe pentru biblioteca universităţii, valoare= 67176,40 lei;
 abonamente publicații interne pentru biblioteca universităţii, valoare= 23265,40 lei;
 achiziţie sursă alimentare, cabluri VGA pentru videoproiectoare în sălile T 306 şi T 307,
valoare=420 lei;












Achiziţie 170 ISBN îndrumar de laborator pentru Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,
valoare= 170 lei (din Contract de cercetare nr. 5038/2017);
Serv. Administrativ - plata serviciilor de analize ape uzate, menajere din corp A, valoare=
301 lei;
Cantina Universității – achiziţie produse și materiale pentru cantină, valoare = 7070 lei;
Cantina Universității – achiziţie echipamente bucătărie, valoare= 5800 lei;
Biroul Tehnic Investiții –lucrări de reconfigurare încăperi, amenajare și dotare WC-uri în
Căminul 2, valoare = 142800 lei;
Biroul Tehnic Investiții –lucrări de zugrăvire și igienizare sălile 301, 302, 303, 304, grupuri
sanitare și hol et. III corp C, valoare= 28500 lei;
Serv. Administrativ –intabulare și înscriere în Cartea Funciară a terenurilor și clădirilor
proprietate a UPIT, valoare= 35900 lei;
Serv. Administrativ –pavare spațiu Academica, valoare = 44100 lei;
Serv. Administrativ –realizare modernizări Cămin 2, Corp B, (85 buc. cabine de duş) valoare
= 85000 lei;
Achiziţie laptop, videoproiector, monitor necesare Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi
Arte, valoare = 10293 lei;
Achiziţie aparatură pentru cercetare şi laptop din fondurile Şcolii Doctorale Ştiinţa Sportului
şi Educaţiei Fizice, valoare = 51800 lei.

Art.19. Se aprobă decontarea taxei de membru IEEE precum şi taxele de membru pentru secţiunile
IEEE Computer Society respectiv IEEE Industrial Electronics Society pe anul 2017 din fondurile
contractului de sponsorizare nr. 16897/UPIT99/19.12.2013, responsabil de contract: prof.univ.dr.
Gheorghe Şerban, în cuantum de 210 USD. Suma va fi plătită prin transfer cu card urmând ca ulterior să
se facă decontarea solicitată.

În şedinţă au mai fost discutate următoarele:



Informare din partea preşedintelui ASUP: se vor contesta în instanţă deciziile primite de salariaţi
privind plata de dobânzi şi penalităţi aferente sumelor de returnat universităţii;
Eveniment festiv organizat de universitate pentru angajaţi, joi 21 decembrie 2017.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

