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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 19.12.2017
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 19.12.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă, la propunerea Prorectorului pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare, "Direcții de
acțiune pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului informatic și de comunicații al Universității din
Pitești".
Art.2. Se aprobă derularea activităţilor didactice pentru studenţii internaţionali care urmează
programul pregătitor de limba română, grupele de studenți străini 6 și 7, după un orar adaptat fiecărei
grupe, conform propunerii conducerii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, ştiinţe Sociale şi Psihologie.
Art.3. Se aprobă restituirea sumei achitată din taxa de studii aferentă anului universitar 2017-2018
pentru studentul Toma Alexandru/FMT/TCM anul IV, deoarece acesta a trecut pe loc subvenționat.
Art.4. Se aprobă restituirea către UEFISCDI a sumei de 18834,19 lei reprezentând diferență de bani
necheltuită în contractul de finanţare nr. 66/BM/2017, responsabil de proiect: prof. dr. habil. Marian
Petre.
Art.5. Se aprobă ca suma de 4280,57 lei să fie suportată din veniturile proprii UPIT, sumă cheltuită
eligibil în proiectul ARCADIA, conform bugetului proiectului aprobat inițial, dar refuzată la plată de
Comisia Europeană. Suma reprezintă cofinanţare suplimentară din partea Universităţii din Piteşti.
Art.6. Se aprobă prelungirea cu 1 an prin acte adiționale a Contractului de comodat nr.
202/30.03.2001 și a Contractului de închiriere nr. 1799/28.02.2007 încheiate între Universitatea din
Piteşti şi Societatea de Servicii în Informatică Piteşti SA.
Art.7. Se aprobă prelungirea contractului nr. 17823/21.12.2016 încheiat cu INDUSTRIAL
ELECTRONIC GALAXY SRL privind servicii de monitorizare și intervenție alarme la filiala Rm.
Vâlcea, cu 12 luni, pentru suma de 3000 lei inclusiv TVA.
Art.8. Se amână aprobarea solicitării formulate de Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret –
Zimbrul Carpatin privind cazarea pentru 9 studenți din Turcia în căminele studenţeşti, până la
confirmarea disponibilităţii din partea administratorului căminelor studenţeşti.
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Art.9. Se aprobă returnare taxă de școlarizare în cuantum de 1620 euro cetăţeanului Yannick Djunga
Lushima din Tunisia, deoarece nu a primit viză de intrare în ţară.
Art.10. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. ing. Robert Cristian Beloiu privind plata
deplasării la I.U.T. ANGOULEME, Franța în scopul utilizării unei infrastructuri de cercetare. Suma
este de 22000 lei şi reprezintă credite de angajament; se suportă din venituri proprii UPIT până la
încasarea acestora de la UEFISCDI.
Art.11. Se aprobă achiziționarea de materiale pentru punerea în funcțiune a serei didactice şi de
cercetare în campusul Gh. Doja, valoare= 14017,77 lei.
Art.12. Se aprobă plata asigurărilor RCA și CASCO, rovinietă, asigurări de accidente pentru mijloace
de transport din inventarul universităţii (AG 07 UNV, AG 10 UNV, AG 40 UNV, AG 76 UNV) și
pentru conducători auto, valabile începând cu 01.01.2018. Valoare total= 14000 lei.
Art.13. Se aprobă achiziţionare imprimantă şi cartuș toner pentru activităţi curente la Serviciul
Resurse Umane, valoare= 1950 lei.
Art.14. Se aprobă repartizarea activităţilor didactice ale dnei. Negru Magdalena, aflată în concediu de
maternitate, în conformitate cu propunerea conducerii Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică.
Art.15. Se aprobă racordarea corpului central din str. Târgu din Vale nr.1 la sistemul de furnizare de
energie electrică.
Art.16. Se aprobă echiparea unui grup sanitar în Rectorat pentru persoane cu dizabilităţi. Se dă acord
de principiu pentru suma maximă de 14000 lei urmând a se întocmi referat şi notă justificativă pentru
această investiţie.
Art.17. Conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Grup de Unităţi din sectorul de
activitate "Învăţământ Superior" înregistrat la MCPDS-DDS sub nr. 503/21.06.2017, art.59, alin (8),
nu se încheie "Act Adiţional" în situaţia în care modificarea Contractului Individual de Muncă rezultă
din lege (ex: majorări salariale, în baza Legii nr. 153/2017). Pe cale de consecinţă nu se emit decizii
individuale.
În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
▪
▪

Finalizarea raportării pentru CNFIS, urmează perioada de prelucrare a datelor;
Informare privind cheltuiala salarială care se va înregistra începând cu data de 01.01.2018 în
conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

