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                                                                                                                                            Nr. 5341/07.05.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 07.05.2018 

 

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  07.05.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează componența comisiilor de finalizare studii pentru anul universitar 2017/2018. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează componența comisiilor de admitere  pentru sesiunea iulie-septembrie 2018. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice şi de cercetare 

vacantate în semestrul al II-lea al anului universitar 2017/2018. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii"- ediţia a-II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Regulament de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 2018/2019"-

ediţia a-III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează "Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare vacante din Universitatea din Piteşti"- ediţia a-II-a, revizia a-II-a. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea burselor 

la ciclurile de licență și masterat în anul universitar 2017-2018 – semestrul al-II-lea. 

Art.8. Se aprobă, la solicitarea Compartimentului Investiții, referatul privind întocmirea documentației 

pentru obținerea certificatului de urbanism pentru lucrări de intervenţii aferente spaţiilor exterioare din 

zona Târgu din Vale. 
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Art.9. Se aprobă, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea,  punerea la dispoziție a unor 

corpuri de clădire dezafectate și zone adiacente, aparținând UPIT, din Râmnicu-Vâlcea, str. Știrbei 

Vodă, nr. 149, în vederea pregătirii specifice a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni 

Speciale Vâlcea. 

Art.10. Se aprobă prelungirea contractelor de angajare pe perioadă determinată, pe posturi de referent 

de specialitate la Biroul Relaţii Internaţionale, a următoarelor persoane: Oneață Carmen Andreea și  

Nicolescu Ana Maria, până la data de 31.05.2019. 

Art.11. Se aprobă, la solicitarea CRC&D-AUTO, validarea rezultatului concursului pentru ocuparea 

postului de asistent de cercetare în inginerie. A fost declarată admisă doamna ing. Beşliu-Gherghescu 

Maria Luiza. 

Art.12. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr.ing. Rizea Alin Daniel şi domnului 

prof.univ.dr.ing. Eduard Laurenţiu Niţu la Universitatea Transilvania din Brașov pentru participare la 

Consorțiul de Inginerie Economică în perioada 18-19.05.2018. Se decontează cheltuieli de transport şi 

cazare în valoare de 520 lei. 

Art.13. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte,  utilizare conturi bancare 

ale UPIT în scopul virării taxelor de participare la conferința internațională ”Limba și literatura – 

Repere identitare în context european” 

Art.14. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Litere, Teologie, Istorie şi Arte, următoarele: 

 achiziție de servicii de organizare conferință internațională ”Limba și literatura – Repere 

identitare în context european” în data de 15 iunie 2018. Valoare estimată a serviciilor este de 

3500 lei şi se suportă din taxele de participare încasate; 

 achiziție de servicii de organizare conferință internațională ”Limba și literatura – Repere 

identitare în context european” în zilele de 16-17 iunie 2018. Valoare estimată a serviciilor 

este de 7000 lei şi se suportă din taxele de participare încasate; 

 achiziție de mape de participare pentru cadrele didactice participante la conferința 

internațională ”Limba și literatura – Repere identitare în context european”. Valoare 

estimată=3780 lei şi se suportă din taxele de participare încasate. 

Organizarea şi derularea activităţilor specifice conferinţei se vor face prin Fundaţia Universitară. 

 

Art.15. Se aprobă strategia de contractare a UPIT pentru achiziția tehnicii de calcul ”computere de 

birou” – 71 de bucăți. 

 

Art.16. Se aprobă amenajarea unui spațiu expozițional, logistica, asigurarea de materiale informative, 

diplome participanți pentru organizarea şi derularea  SICCESA (Salonul Inovaţiei, Creativităţii, 

Cercetării elevilor şi studenţilor din Argeş) în perioada 25-26 mai 2018. Costurile estimate sunt de  

3000 lei şi se asigură din fonduri proprii ale universităţii. 

 

Art.17.  Se aprobă achiziți de piese de mobilier pentru cantina nr. 2 – Academica, 40 de mese şi 150 

de scaune în valoare de  22000 lei. 

 

Art.18. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată în transportul 

hranei/alimentelor pentru cantina nr. 2 – Academica. 
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Art.19. Se aprobă suplimentarea schemei de personal la cantină cu 5 posturi. 

 

Art.20. Se aprobă solicitarea AIESEC privind punerea la dispoziţie a 28 de locuri de cazare gratis în 

căminele UPIT pentru participanții la proiectul Discover, în perioadele15 iunie – 30 iulie și 15 iulie – 

30 august. 

Art.21. Având în vedere că în perioada 10-12 mai 2018 Universitatea din Piteşti organizează 

Concursul profesional studențesc de rezistența materialelor ”C.C. Teodorescu”,  se aprobă ca cina din 

data de 11 mai 2018 să fie servită în locația Academica pentru 46 studenți participanți la concurs. 

Cheltuielile vor fi decontate ulterior din fondurile MEN conform Ordinului 5052/2012 privind 

organizarea de activităţi extracurriculare. 

Art.22. Se aprobă continuarea contractului cu Editura C.H.Beck București, privind accesul la 

programul informatic Legis,  în condițiile modificărilor survenite în structura programului începând cu 

01.06.2018 și a propunerilor privind accesul la actualele module şi reviste. Preţul abonamentului se 

păstrează neschimbat. 

Art.23. Se aprobă efectuarea în perioada 11-13 mai 2018 a unei excursii didactice la Sărata Monteoru 

cu studenți ai mai multor programe ale Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică și 

decontarea cheltuielilor ce se vor efectua cu transportul și însoțirea studenților de către 2 cadre 

didactice. 

Art.24. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu deplasarea a 5 studenți și 2 cadre didactice din cadrul 

Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, la Craiova, pentru participarea la concursul național studențesc 

de mecanică ”Andrei G. Ioachimescu” în data de 21.04.2018. Total costuri=600 lei. 

Art.25. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FSEFI – achiziţie servicii de transport, masă și organizare simpozion, valoare= 4245 lei; 

 FMT – achiziţie cartușe plotter, valoare=1060 lei; 

 FMT – achiziţie papetărie, birotică, materiale curățenie (pentru organizarea concursului 

profesional ”C.C. Teodorescu”), valoare= 649,85 lei; 

 FECC – achiziţie echipament informatic, papetărie, cartușe, valoare= 2155 lei; 

 Direcția Economică – achiziţie hârtie xerox, cartuș imprimantă, valoare= 510 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziţie cablu exterior linkbasic, switchZyxell, valoare=1200 lei; 

 DPPD – achiziţie hârtie xerox, HDD extern, toner, prelungitor electric, valoare= 1085 lei. 

Art.26. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 13.09.2017 cu privire la 

optimizarea calităţii procesului de predare şi învăţare a limbilor străine în Universitatea din Piteşti, se 

avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca, începând cu anul universitar 

2018/2019, bugetul de ore alocat limbii străine în cadrul fiecărui program de licenţă de la specializările 

nefilologice, prin planul de învăţământ, respectiv 2 ore săptămânal timp de 4 semestre, să fie alocat în 

mod egal celor două limbi străine- engleza şi franceza, respectiv fiecare cu o oră pe săptămână.  

Vor fi consultaţi şi studenţii pentru obţinerea unui punct de vedere. 

 

Art.27. Se amână rezoluţia la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică privind 

încheierea unui  protocol de colaborare între UPIT și SC EUROPROJECT PARTNER SRL privind 

organizarea unor cursuri de formare profesională a adulților. 
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Art.28. Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare în 

inginerie în cadrul proiectului "Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor 

complexe şi suprasolicitate" Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017 0224. 

Art.29. Se respinge referatul privind  decontare diurnă pentru cadru didactic și transport cu microbuzul 

UPIT (sau achiziție servicii transport) pe ruta Pitești-Brașov pentru participarea a 6 studenți și un cadru 

didactic la cercul științific studențesc în domeniul inginerie și managementului ”Prof. Univ. Dr. Ing. 

Moise Țuțurea”. 

Art.30. Se respinge solicitarea privind redistribuirea unui  loc subvenționat la Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Drept. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


