ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 2067/21.02.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 21.02.2018
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 21.02.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se constituie comisia pentru elaborarea Metodologiei privind gestionarea resursei umane din
cadrul Universităţii din Piteşti, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN;
Membri: Lector univ. Liliana Cristina Soare
Conf. univ. Daniela Giosanu
Prof.univ.dr. Constantin Ciucurel
Prof.univ.dr. Marian Creţu
conf univ.dr. Doru Constantin
Conf.univ.dr.ing. Adrian Clenci
Ş.l.dr.ing. Daniel Anghel
Prof.univ.dr.ing.Gheorghe Serban
Pr.lect.univ.dr. Gheorghe Gârbea
Conf.univ.dr. Adina Dumitru
Conf.univ.dr. Laura Cîţu
Conf .univ.dr. Daniela Mihai
Conf.univ.dr. Carmen Nenu
Conf.univ.dr. Magdalena Rădulescu
Conf.univ.dr. Loredana Bloju
Conf.univ.dr. Delia Duminică
Conf.univ.dr. Ionuţ Bulgaru
Ec. Victor Bratu
Consilier juridic Aurelia Elena Mateescu
Art.2. Se propune spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs, în sem. II al anului
universitar 2017-2018, 13 posturi, după cum urmează:

Facultatea
Facultatea de Științe, Educație
Fizică și Informatică

Posturi scoase la concurs
conform OUG nr.90/2017.
art.14, alin(2)
1 post asistent universitar

Posturi scoase la concurs conform
OUG nr.90/2017. art.14, alin(3)
-
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Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

1 post șef lucrări

1 post conferențiar universitar

Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare

-

1 post conferențiar universitar

Facultatea de Științe Economice
și Drept

-

1 post lector universitar

Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și
Psihologie

2 posturi lector universitar

2 posturi lector universitar

Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte

1 post asistent universitar

1 post profesor universitar

1 post lector universitar

1 post lector universitar

TOTAL

6 posturi

7 posturi

Art.3. Se avizează solicitarea domnului Păvăloiu Florin Cosmin, absolvent al Universităţii din Piteşti,
Facultatea de Teologie Ortodoxă- Teologie Pastorală, promoția 2014, de a susținere examenul de
licență în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.4. Se aprobă preluarea activităților didactice prevăzute în Statul de funcţii al Departamentul de
Autovehicule şi Transporturi pentru dl. dr. ing. Daniel Liță - cadru didactic asociat, de către dl. prof.
univ. dr. Florian Ivan în semestrul II al anului universitar 2017-2018.
Art.5. Se aprobă cererea doamnei lect.univ.dr. Zoană Maria Gabriela privind suspendarea din funcție cu
rezervarea postului didactic pe perioada exercitării mandatului de europarlamentar, începând cu
01.02.2018.
Art.6. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Științe Economice și Drept, redistribuirea unui loc
subvenționat studentei Naciu Camelia Daniela în urma retragerii studentului Ungureanu Andrei.
Art.7. Se aprobă inițierea procedurii de schimb imobiliar dintre Universitatea din Piteşti –
administrator al domeniului public de la Vlădeşti-Vâlcea şi Consiliul local Rm. Vâlcea – administrator
al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Oltchim.
Art.8. Se aprobă constituirea de garanție financiară în sumă de 500 lei, reprezentând acoperire pagube
provocate de studenții internaționali din anul pregătitor de limba română și Erasmus cazați în căminele
studenţeşti. Garanţia se restituie integral sau parţial la momentul rezilierii contractului de cazare.
Art.9. Se aprobă restituire taxă achitată pentru an pregătitor domnului Ibrahim Shiraz – cetăţean
sirian, în cuantum de 1.955 euro.
Art.10. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2018.
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Art.11. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2018 ( contracte de achiziție prin
achiziție directă).
Art.12. Se aprobă referatul întocmit de Compartimentul Investiții privind comandarea realizării unui
studiu de fezabilitate în scopul identificării lucrărilor rest de executat la obiectivul“Spații de
învățământ” pentru Universitatea din Piteşti. Costul estimat este de 77000 lei.
Art.13. Se aprobă achiziţionarea unei linii calde pentru autoservire necesară dotării spaţiului ACADEMICA,
valoare achiziţie = 77110 lei.
Art.14. Se aprobă achiziţia de servicii de monitorizare și intervenție rapidă de la SC Quartz Security

Controls SRL pentru corpuri R, I, S, T. Valoare contract= 6.000lei.
Art.15. Se aprobă achiziţionarea de servicii de furnizare pe bază de abonament anual, pe suport
electronic, a publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență necesar Compartimentului Juridic.
Valoare achiziţie= 1.100 lei.
Art.16. Se aprobă achiziţia de produse de curățenie necesare pentru Corp C, în valoare de = 3.405 lei.
Art.17. Având în vedere referatul prezentat de Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

privind asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea concursului profesional studenţesc TIE 2018, în
perioada 18-21.04.2018, se aprobă următoarele:
- Cazarea studenţilor participanţi se va face gratuit în căminele studenţeşti ale universităţii;
- Serviciile de transport persoane de la cămine spre Rectorat şi retur precum şi vizita la S.C. Lisa
Draxlmaier se suportă din contract sponsorizare, valoare= 1.260 lei.
Art.18. Se aprobă achiziţia de publicații necesare Biroului Juridic și Facultății de Științe Economice și
Drept în valoare de 1.427 lei.
Art.19. Se aprobă decontarea cheltuielilor de participare la manifestări științifice și realizare de

publicații de către cadre didactice şi cercetătorii UPIT, conform procedurii PO-CCDI-04, în valoare
totală de 18.002 lei.
Art.20. Se aprobă deplasarea doamnei Secretar Șef la Iași, pentru participare sesiune instruire IMI în
perioada 10-11.05.2018 și plata unui avans de 1.500 lei reprezentând cheltuieli de cazare și transport.
▪

În şedinţă a fost prezentată o sinteză privind rezultatele misiunii de audit desfăşurate în
perioada 23-30.01.2018 în secretariatele facultăţilor din structură.

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

