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Nr. 6911/05.06.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 05.06.2018
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 05.06.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele proceduri
operaţionale:
 Procedură operațională privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la
manifestări științifice, Ediţia 3, Revizia 1;
 Procedură operațională privind competiția internă de proiecte de cercetare științifică, Ediţia 1,
Revizia 1;
 Procedură operațională privind planificarea activităților de cercetare științifică și raportarea
rezultatelor acestora, Ediţia 1, Revizia 1;
 Procedură operațională privind stimularea activităților de cercetare științifică și creație
universitară de excelență din UPIT, Ediţia 3, Revizia 1;
 Regulament de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din
cadrul UPIT, Ediţia 2, Revizia 2.
Art.2. Se aprobă, la propunerea Serviciului Intern de Pază şi Protecţie, următoarele:
 Tematică pentru instruire la locul de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă;
 Instrucțiune proprie de sănătate și securitate în muncă – lucrări la instalațiile tehnico-sanitare;
 Instrucțiune proprie de sănătate și securitate în muncă – măsuri de utilizare scule mică
mecanizare.
Art.3. Se aprobă componența comisiei pentru avizare juridică a dosarelor de concurs depuse pentru
ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Universităţii din Piteşti, astfel:
- Conf.univ.dr. Amalia Duţu- preşedinte;
- Prof.univ.dr. Ionela Niculescu- membru;
- C.j. Elena Mateescu- membru;
- Lect.univ.dr. Consuela Necşulescu.
Art.4. Se aprobă derularea programului de formare continuă ”Calitate în sistemul de control
managerial intern din instituțiile școlare” organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie şi perceperea taxei de 500 lei pentru cursanții participanți- cadre didactice din
învăţământul preuniversitar. Perioada de derulare este 20.06 – 30.07.2018 în locaţia Rm. Vâlcea.
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Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea departamentului
Finanţe, Contabilitate şi Economie în legătură cu menţinerea calităţii de titular a d-nei conf. univ. dr.
Firescu Victoria până la data de 30.09.2018, în conformitate cu Metodologia privind menținerea
calității de titular în învățământ și/sau în cercetare a cadrelor didactice sau de cercetare care
împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani. Comisia de specialitate va analiza tehnic conţinutul
dosarului depus.
Art.6. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Lemnaru Ana Cristina pe postul de administrator
patrimoniu II S din cadrul Biroului Erasmus+, cu 6 luni respectiv 01.06 – 30.11.2018.
Art.7. Se aprobă angajarea prin detaşare a unei îngrijitoare pentru Corpul Central, începând cu data
de 18.06.2018.
Art.8. Se aprobă deplasarea la Albena, Bulgaria, în perioada 04- 09.07.2018, doamnei conf.univ.dr.
Daniela Giosanu pentru participare la manifestare științifică. Costul deplasării se suportă din venituri
proprii ale universităţii în conformitate cu procedura operaţională de decontare a cheltuielilor pentru
publicare şi participare la manifestări ştiinţifice.
Art.9. Se aprobă participarea la Adunarea Generală a ANDGAUP din România, perioada 13-17 iunie
2018, la Constanța, a următoarelor persoane: Broștescu Ion- Director General Administrativ; Stan
Lucia- Director Economic; Brașoveanu Aura- Şef Serviciu Contabilitate și Georgescu Nicolae.
Costurile deplasării sunt de 6700 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii.
Art.10. Se aprobă deplasarea cu microbuzul UPIT, în perioada 1-7 iulie 2018, la Mangalia, a echipei
de baschet masculin U12 pentru participare la Festivalul de Minibaschet. Cheltuielile cu deplasarea vor
fi decontate de Asocia Universitară Sport şi Performanţă.
Art.11. Se aprobă închirierea către Asociaţia Oamenilor de Afaceri a trei săli de curs cu capacitate de
minim 28 de locuri, în intervalul 05.06-06.07.2018, pentru 8 zile, necesare derulării programului
"Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din Regiunea Sud- Muntenia".
Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept- achiziţie papetărie, birotică pentru finalizare studii,
valoare=2340 lei;
 Direcţia General Administrativă- confecţionare indicatoare pentru parcare, valoare=275 lei;
 Direcția Economică – achiziţie chitanțiere pentru admitere, valoare= 660 lei;
 CTICI –achitare contravaloare serviciu mentenanță anuală domeniu upit.ro, valoare= 70 lei.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

