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MINISTERUL
EDUCAȚIEI
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Nr. 5911/15.05.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 15.05.2018
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 15.05.2018,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de
licență și master pentru români de pretutindeni în anul universitar 2018-2019. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează includerea planului de învățământ al DPPD în planurile de învățământ ale
programelor de studiu din cadrul facultăților de profil, la categoria ”discipline facultative”. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă perceperea unei taxe de 300 lei/cursant participant la programele de formare
continuă ”Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II, învățământ primar”.
Se aprobă derularea acestor programe în perioada 18.06-12.07.2018 în locaţiile: Câmpulung, Slatina,
Rm. Vâlcea şi Alexandria.
Art.4. Se aprobă, la propunerea Serviciului Intern de Pază şi Protecţie, normativul intern de acordare
a echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului individual de lucru.
Art.5. Se avizează solicitările personalului didactic auxiliar cu privire la promovarea pe posturi pentru
următoarele persoane: Văsîi Andra Petruța, Diaconescu Cătălin, Sandu Mihaela Mirela, Brașoveanu
Aura, Borovină Lucia, Dincă Elena Cristina, Popescu Angelica, Conteș Mihaela Elena, Trache
Giorgiana Bianca, Dinuță Maria Violeta, Gurlui Alexandru, Matei Claudia Mihaela, Stoian Mihaela,
Georgescu Gabriela, Vulpe Mădălina, Mincă Laura. Se avizează situația cheltuielilor salariale ca
urmare a referatelor de promovare a personalului didactic auxiliar. Se transmit spre analiză şi aprobare
Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu deplasarea și decontarea diurnei pentru ş.l.dr.ing.ec.
Ancuţa Bălteanu- cadru didactic însoțitor pentru 6 studenți ai Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, la
Brașov, pentru participare la Cercul Științific Studențesc în Domeniul Ingineriei și Management
”Prof. univ. dr. ing. Moise Țuțurea”în data de 18.05.2018.
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Art.7. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între UPIT și SC EUROPROJECT PARTNER
SRL privind organizarea unor cursuri de formare profesională a adulților.
Se aprobă organizarea a două cursuri de inițiere în Competențe antreprenoriale în domeniul surselor de
conversie a energiei, susținute de SC EUROPROJECT PARTNER SRL cu studenții masteranzi SCE,
anul I, în perioada mai-august 2018, între orele 17.00-21.00, în sala S 301.
Art.8. Se amână discutarea cererii formulată de dna conf.univ.dr. Bondoc Maria Daniela privind
decontarea cheltuielilor cu deplasarea la Cluj-Napoca pentru participare la a 44-a întâlnire anuală a
cadrelor didactice care predau disciplina Analiză economico-financiară.
Art.9. Se avizează, se transmit comisiei de analiză tehnică şi se propun spre aprobare Senatului
universitar, următoarele solicitări privind menținerea calității de titular, după împlinirea vârstei de
pensionare, în anul universitar 2017-2018, pentru următoarele cadre didactice: lect.univ.dr. Viorel
Păun; conf.univ.dr. Emilian Rabolu.
Art.10. Se amână discutarea referatului privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de participarea
domnului Marius-Marian Botofei la cursurile de pregătire privind noua platforma a achizițiilor publice
SICAP (20-24 iunie 2018 la Hotel Riviera, Mamaia) – 820 lei taxa instruire, 1700 lei servicii hoteliere
(cazare și masă) și cheltuieli de transport cu autoturismul personal.
Art.11. Se aprobă reprogramarea concediului legal de odihnă pentru Bîlie Ionel în perioada 1525.05.2018.
Art.12. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Vlădușelu Nicoleta pe un post de îngrijitor la Căminele 2
și 3 pentru perioada 01.06- 01.12.2018.
Art.13. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Nițu Nicolae pe un post de muncitor calificat la Corpul B
pentru perioada 01.06- 01.12.2018.
Art.14. Se respinge solicitarea domnului Marcu Octavian Ionuț (student UPIT) privind susținerea
examenului de licență, sesiunea iulie 2018, la Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Art.15. Se avizează solicitarea doamnei Brănescu Olivia, absolventă a Universităţii din București,
promoţia 2015, de a susține examen de licență, sesiunea iulie 2018, la Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.16. Se aprobă restituirea taxelor de studii achitate de cetăţeni străini care nu au fost înmatriculaţi la
Universitatea din Piteşti în anul universitar curent, astfel: Lamiri Amira(Algeria); OkoumamaAkono
Virgil Daniel (Camerun).
Art.17. Se respinge solicitarea privind deplasarea la Universitatea din Vlora, Albania, pentru
mobilități Erasmus ale unor cadre didactice titulare ale Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte ,
cu un autoturism din dotarea UPIT.
Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate:



Direcţia General Administrativă – achiziţie bonuri de benzină pentru maşinile universităţii,
valoare= 5010 lei;
Secretariat Rectorat–achiziţie timbre poștale, valoare= 1440 lei;
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Biroul Tehnic Investiții – efectuare lucrări de reparație fațadă intrare și gard de împrejmuire la
spațiile de învățământ ale UPIT din Rm. Vâlcea, valoare= 5900 lei;
Biroul Tehnic Investiții –efectuare servicii de montare mașini de spălat la Căminul nr. 2,
valoare= 2250 lei;
Biroul Tehnic Investiții – efectuare servicii de montare piese de legătură pentru canalizare
grupuri sanitare de la parterul corpului B, valoare= 2150 lei;
Serviciul RUS – achiziţie multifuncțional, valoare= 4400 lei;
Centrul pentru Consiliere şi Orientare în Carieră – imprimare pliante A4, afiș A3, valoare=
459,3 lei;
Direcţia General Administrativă – lucrări de reparații instalație aer condiționat din A 202, Corp
A, valoare= 450 lei.

Art.19. Se aprobă introducerea unui amendament la Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii
pentru anul universitar 2018-2019 în sensul stabilirii unor criterii prin care se poate reduce încărcarea
de la 16 ore a posturilor didactice în funcţie de activitatea de cercetare şi rezultatele acesteia.
Art.20. Se aprobă solicitarea doamnei Morlova Lavinia, secretar în cadrul D.P.P.D. al Universităţii din
Piteşti, de a beficia de un loc de cazare în căminele studenţeşti.

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:




adresă informare privind infiltrațiile de apă din vestiarul fetelor din Sala Polivalentă, datorate
ploilor abundente;
joi, 17.05.2018 ora 10,00- Târg de joburi pentru studenţi organizat în Corpul Central;
luni, 21.05.2018 ora 17,00, sala S009- proiecţie film documentar despre monarhia modernă.

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

