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                                                                                                                                            Nr. 4262/16.04.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 16.04.2018 

 

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  16.04.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Având în vedere faptul că ziua de 30.04.2018 este zi liberă cu recuperare, acordată prin 

Hotărâre de Guvern, se hotărăşte ca recuperarea activităţilor să se facă în cursul lunii aprilie, conform 

unui grafic întocmit la nivelul fiecărui departament.  

 

Art.2. Consiliul de Administraţie propune spre aprobare Senatului universitar suplimentarea cu   

2.000.000 lei a fondului constituit pentru asigurarea lichidităţilor necesare implementării proiectelor 

cu finanţare europeană ale Universităţii din Piteşti. Coordonatorii de proiecte pot solicita sume cu 

titlul de împrumut până la rambursarea acestora de către finanţator. 

 

Art.3. Se avizează "Raport privind asigurarea calității în cadrul Universităţii din Piteşti". Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru 

anul universitar 2018/2019 la Universitatea din Piteşti"-revizia 4. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.5. Se avizează  rectificarea planului de învățământ la programul de studii "Artele spectacolului" 

(Actorie), anul I, sem. II  deoarece s-a constatat o eroare de calcul a punctelor de credit. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează propunerea pentru repartizarea locuri/granturi de studii pentru programele 

universitare de licență și masterat în anul universitar 2018 – 2019 precum și Metodologia de 

repartizare a locurilor destinate candidaților pentru programele încadrate în domeniile de specializare 

inteligentă ale României și pentru locurile destinate formării cadrelor didactice în anul universitar 

2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.7. Se aprobă scrisoarea de înaintare și Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor 

Comisiei de evaluare instituțională ARACIS, evaluare care a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 

2017, ca răspuns la  conținutul raportului de evaluare externă a calității. 

 

Art.8. Se aprobă solicitarea Departamentului de Limbi străine aplicate privind reînnoirea protocolului 

încheiat cu Universitatea Alma Mater din Sibiu având ca obiect eliberarea certificatului de 

competență lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă a absolvenţilor acestei universităţi. 

 

Art.9. Se aprobă eliberarea certificatului de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul II, regim 

postuniversitar, în sesiunea iunie 2017,  pentru absolventa Antonie Corina Ionela. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele cereri de detaşare pe posturi vacante, pentru o perioadă de 6 luni, 

astfel: 

 Îngrijitoare pentru corpurile A şi D, în perioada 01.05.-31.10.2018; 

 Muncitor cu atestat de pază pentru corpurile A şi D, în perioada 01.05.-31.10.2018; 

 Îngrijitoare pentru corpul S, în perioada 01.05.-31.10.2018; 

 Muncitor cu atestat de pază pentru corpul S, în perioada 01.05.-31.10.2018; 

 Muncitor calificat (instalator) pentru căminele studențești, în perioada 01.05.-31.10.2018; 

 Negru Cristina, pe postul de muncitor calificat- ajutor bucătar la cantină, în perioada 01.06-

30.11.2018. 

 

Art.11. Nu se aprobă detașarea unei îngrijitoare pentru Baza Sportivă – Corp B. 

Art.12. Se aprobă, la propunerea Serviciului Administrativ,  calculul necesarului de materiale de 

curățenie în conformitate cu Procedura operațională privind efectuarea curățeniei și dezinfecției 

spațiilor de învățământ, cămine și cantine din cadrul UPIT. Acesta va fi folosit pentru achiziţionarea 

detergenţilor şi materialelor de curăţenie în mod centralizat. 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept – utilizarea microbuzul UPIT pentru transportul 

invitaților la Conferința Internațională Istorie, Cultură, Cetățenie în Uniunea Europeană, 18-19 

mai 2018, pe ruta Piteşti-Aeroport Bucureşti. 

 CTICI – achiziţie ecran proiecție 300x300 cm pentru amfiteatrul CC1. Valoare= 1430 lei; 

 SSM – achiziţie coli, folii laminator. Valoare= 166,50 lei; 

 Serviciul RUS – achiziţie hârtie A4. Valoare= 337,50 lei; 

 Biroul Tehnic Investiții –efectuare lucrări de amenajare cabine de duș și camere pentru studenți 

în Cămin 2. Valoare= 433585 lei. Lucrările vor fi efectuate în limita disponibilului de 276000 

lei urmând ca diferenţa să fie deblocată din sold cu aprobare MEN; 

 CTICI – achiziţie calculatoare desktop pentru înlocuirea sistemelor de calcul uzate. Valoare= 

225711 lei; 

 Achiziție globuri pământești – material didactic. Valoare=900 lei; 

Art.14. Se aprobă solicitarea privind restituirea sumei de 1620 euro domnului Amisi Christian 

Christian reprezentând taxă școlarizare plătită pentru Nafisa Mulashi Veronique-cetăţean indian care 

nu a primit viza de studii în România. 
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Art.15. Se aprobă demararea procedurii de detaşare a unei persoane pe postul de secretar pentru 

gestiunea studenţilor la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie. 

Art.16. Se aprobă susţinerea financiară a proiectului POCU/90/6.13/6.14 în perioadele dintre 

încasările cererilor de rambursare, din fondul special constituit la nivel de universitate. 

 

Art.17. Se aprobă emiterea deciziei de împuternicire a dnei prof. univ. dr. Mihaela Diaconu, în 

calitate de manager de proiect POCU – COD SMIS 106731, pentru semnarea contractului de 

finanțare și a documentelor referitoare la implementarea proiectului şi la raportări. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


