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                                                                                                                                            Nr. 2636/07.03.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                              HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 07.03.2018 

 

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  07.03.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează, la propunerea Direcției Economice, următoarele: 

▪ Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2017; 

▪ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017  final aprobat de MEN. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează  revizuirea "Procedurii privind  restituirea taxelor achitate de către cetăţenii străini/ 

studenți internaționali ai Universităţii din Piteşti". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează "Procedura operaţională  privind monitorizarea și evaluarea activităților didactice 

și de suport desfășurate în Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă, la propunerea CEAC-U,  chestionarul de evaluare a satisfacției studenților în 

Universitatea din Piteşti. 

 

Art.5. Se avizează validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii ce vor fi evaluate 

ARACIS în anul 2018 în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează lista posturilor vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 

2017/2018 şi se transmite spre aprobare Senatului universitar 

 

Art.7. Se avizează plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programelor de studii de licență/masterat din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Drept în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 
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Art.8. Se avizează revizia Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a  Centrului pentru 

Colaborarea cu Mediul Socio - Economic şi Incubatorul de Afaceri. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.9. Se aprobă demarare proceduri de autorizare și funcționare a unui program de Educație Fizică și 

Sportivă în orașul Buzău, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică. 

 

Art.10.  Se avizează corectarea unei erori materiale în planul de învățământ 2017/2021, anul de studii 

III, semestrul II de la programul de studii de licenţă Electromecanică. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă angajarea pe perioadă determinată, în proiectul ERASMUS+2017-1-RO01-

KA107-035813, a doi Referenţi Comunicare Internaţională pentru luna aprilie 2018 şi respectiv lunile 

aprilie şi mai 2018, cu cheltuiala salarială suportată din fondurile prevăzute în bugetul proiectului.  

 

Art.12. Se avizează solicitarea domnului conf. univ. dr. Grecu Dorin, cadru didactic titular în 

Departamentul de Teologie, de susținere activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea 

”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă redistribuirea activităţilor didactice în regim de plata cu ora  repartizate dnei. lect. 

univ. dr. Zoană Maria Gabriela către alte cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Drept. 

 

Art.14. Se avizează solicitarea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei privind menținerea calității 

de titular în învățământ pentru anul universitar 2017-2018 a domnului prof. univ. dr. Dumitru Valeriu, 

după data pensionării (08.04.2018). Dosarul se transmite comisiei pentru analiza documentaţiei 

depuse şi Senatului universitar spre aprobare. 

 

Art.15. Se avizează solicitarea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei privind menținerea calității 

de titular în învățământ pentru anul universitar 2017-2018 a doamnei conf. univ. dr. Dănescu Elena, 

după data pensionării (19.05.2018). Dosarul se transmite comisiei pentru analiza documentaţiei 

depuse şi Senatului universitar spre aprobare. 

 

Art.16. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept, redistribuirea unui loc 

subvenționat de la Vîrşescu Mihaela Veronica Attea către Ioniţă Mariana Florentina (Drept, anul I). 

 

Art.17. Se aprobă plata taxei  de membru a Universităţii din Piteşti în "The Danube Rectors' 

Conference Network" pentru anul 2018 în cuantum de 500 euro. 

 

Art.18. Se aprobă încheierea contractului cu Imprimeria Naţională - S.A. în scopul achiziției a 137 

formulare tipizate (atestate de formare continuă a personalului didactic) pentru programul de pregătire 

pentru gradul II  învăţământ primar şi preşcolar ”Pași în pregătirea profesională”. Suma necesară 

achiziţiei este de 679,52 lei şi este prevăzută în bugetul programului. 
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Art.19. Se aprobă decontarea cheltuielilor de maxim 3000 lei pentru efectuarea a trei excursii 

didactice cu studenți ai mai multor programe de studii din Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică – Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate. 

 

Art.20. Se aprobă cazarea în apartamentul de protocol a cadrelor didactice partenere de la 

Universitatea Nice Sophia Antipolis şi Universitatea Savoie, Chambery, Franţa ce desfăşoară stagii de 

predare în mobilităţi Erasmus, în cursul lunilor martie – aprilie 2018. 

 

Art.21. Se aprobă solicitarea AIESEC privind cazarea în cămin, gratuit, cu acoperirea cheltuielilor cu 

utilităţile, pentru un student internațional ce va preda limba engleză elevilor de liceu (50 de elevi), 

spațiu unde se vor desfășura orele și o sală unde se va desfășura evenimentul de deschidere a 

proiectului pe data de 16 martie, prin grija Serviciului Administrativ. Cursanţii nu plătesc taxe către 

universitate. 

 

Art.22. Se aprobă returnarea sumei de 1980 euro reprezentând taxă de școlarizare plătită pentru 

Marmech Yasmine, cetăţean străin care nu a primit viza de intrare în România. 

 

Art.23. Se aprobă, la solicitarea administratorului cantinei UPIT, următoarele referate de necesitate: 

▪ Achiziţionare alimente în valoare de 19950 lei; 

▪ Achiziţionare echipamente și accesorii de bucătărie în valoare de 19525 lei. 

 

Art.24. Se amână rezoluţia la referatul de necesitate prezentat de Biroul Tehnic și Investiții privind 

lucrări de igienizare spălătorie Campus din str. Gh. Doja în valoare de 14500 lei. Se solicită deviz 

estimativ pentru lucrări ataşat la referatul de necesitate. 

 

Art.25. Se amână rezoluţia la referatul de necesitate prezentat de Biroul Tehnic și Investiții privind 

lucrări de alimentare cu apă rece grupuri sanitare și reparare conductă canalizare în str. Gh. Doja în 

valoare de 12000 lei. Se solicită deviz estimativ pentru lucrări ataşat la referatul de necesitate. 

 

Art.26. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

▪ Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare – achiziţie consumabile papetărie – 

birotică, valoare=1467,5 lei; 

▪ Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare – achiziţie materiale publicitare, 

papetărie, valoare= 4490 lei din contract de sponsorizare; 

▪ Achiziţie certificat calificat EIDAS pentru Directorul CSUD, valoare=67,83 lei; 

▪ Secretariat prorectori CŞI şi CÎ– achiziţie consumabile papetărie – birotică, valoare=1479lei; 

▪ Biblioteca UPIT – referat de necesitate achiziţie publicații, valoare= 3970,02 lei; 

▪ Biroul Comunicare, Relații Publice și Registratură - referat de necesitate achiziţie HDD 

extern, valoare= 350 lei. 

 

Art.27. Se aprobă organizarea de sesiuni Erasmus+ Open Doors cu studenții și cadrele didactice ale 

Universităţii din Piteşti, în perioada 11-22.03.2018. 
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În şedinţă a mai fost prezentată o informare din partea Serviciului RUS în sensul că plata drepturilor 

salariale aferente lunii februarie 2018 este posibil să se facă cu întârziere. Aceasta se datorează 

modificărilor fiscale şi salariale, aprobate în actele normative apărute în ultima perioadă, modificări 

ce trebuiesc operate în programul ce gestionează sistemul de salarizare. Virarea salariilor nu va depăşi 

data de 19.03.2018. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


