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                                                                                                                                            Nr. 8639/27.06.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                 HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 27.06.2018 

 

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  27.06.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor conform art.14, alin.(1) din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data 

de 01.07.2018, următoarelor persoane cu funcţie didactică auxiliară: 

 OLTEANU Orestia Georgeta- Şef Birou Comunicare, Relaţii Publice şi Registratură; 

 GĂVAN Smaranda-Secretar Şef al Universităţii din Piteşti; 

 BRÎNZEA Victoria Mihaela- Secretar în cadrul Centrului pentru Managementul Calităţii şi 

Programe Universitare. 

 

Art.2. Având în vedere Raportul comisiei constituite prin Decizia Rectorului Universităţii din Piteşti 

nr.545/14.06.2018, care constată că nu poate aprecia în concret dacă sunt îndeplinite cerințele art. 14 

din Legea 153/2017, în cazul doamnei Nicolescu Ramona Camelia aprecierea revine șefului ierarhic 

superior, care întocmește fișa postului și care poate constata dacă domeniul Management în care este 

obținut titlul științific de doctor interferează cu activitatea desfășurată ca ocupant al  postului de 

secretar III S în cadrul Centrului de Formare Muntenia. 

 

Art.3. Având în vedere Raportul comisiei constituite prin Decizia Rectorului Universităţii din Piteşti 

nr.545/14.06.2018 şi care apreciază că sunt elemente insuficiente pentru a se pronunţa asupra 

îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 14 din legea 153/2017 de către doamna Dinuță Maria Violeta,  

şeful ierarhic superior, cel care întocmește fișa postului pentru secretar II S în cadrul Facultății de 

Științe, Educație Fizică și Informatică este singurul în măsură în a aprecia dacă activitatea desfășurată 

interferează cu domeniul Horticultură, în care deține titlul științific de doctor. 

 

Art.4. Având în vedere referatul informativ prezentat de Direcția Economică privind analiza plăților 

efectuate până la data de 22.06.2018, a referatelor aprobate și a măsurilor ce se impun de la această 

dată, se aprobă efectuarea în continuare, la limita minimă, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare.  
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Art.5. Se aprobă centralizatorul burselor de ajutor social ocazional alocate conform regulamentului 

privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat în anul universitar 2017-2018 - 

sem. II. 

 

Art.6. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Adriana Gabriela Plăiașu şi CS Sorin Moga la 

București, pentru participarea la un seminar organizat de Ministerul Mediului în data de 05.07.2018, 

fără decontarea cheltuielilor de transport. 

Art.7. Se aprobă deplasarea doamnei ş.l.dr.ing. Enescu Florentina la Albena, Bulgaria, pentru 

participarea la conferința SGEM 2018 în perioada 30.06 - 08.07.2018. Costurile estimate ale deplasării 

sunt de 2150 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii conform procedurii privind 

decontarea cheltuielilor de publicare şi de participare la manifestări ştiinţifice. 

Art.8. Se aprobă decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia manifestării științifice "Electronics, 

Computers and Artificial Intelligence"- ECAI 2018 și evenimentelor asociate între Ministerul 

Cercetării și Inovării (MCI) în calitate de Autoritate Contractantă și Universitatea din Pitești în calitate 

de Contractor. MCI finanţează manifestarea ştiinţifică cu 10500 lei. 

Art.9. Se aprobă alocarea unor spații în corpul central al Universității din Pitești cu următoarea 

destinaţie: patru laboratoare pentru activităţi didactice şi de cercetare în cadrul Departamentului de 

Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie şi două laboratoare de biologie experimentală în cadrul 

Departamentului de Ştiinţe ale Naturii.  

Art.10. Se aprobă prelungirea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea service-ului și 

mentenanței preventive la sistemele de supraveghere, sistemele de detecție și semnalizare incendiu, 

sistemele antiefracție, precum și reviziile tehnice periodice la sistemele video încheiate cu S.C. Quartz 

Security Controls SRL, cu 12 luni. 

Art.11. Se aprobă deplasarea autovehiculului AG 40 UNV pentru transportul a 20 unități de calcul de 

la SC Continental Automotive Systems SRL Sibiu, conform contractului de sponsorizare nr. 

8532/27.06.2018.  

Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FECC – achiziţie mape, programe, volume, card USB Flash pentru ECAI 2018, valoare= 

10499,87 lei, din venituri proprii până la transferul sumei din fonduri aprobate de Ministerul 

Cercetării şi Inovării; 

 CTICI – prelungire prin act adițional a contractului de prestări servicii de  transmisii date prin 

fibră optică, cu 3 luni, până la data de 30.09.2018, valoare= 2499 lei;  

 FTLIA – achiziţie sistem PC şi imprimantă prin redistribuire de la Facultatea de Electronică, 

Comunicaţii şi Calculatoare; 

 Servicii de transport Albena – Pitești, tarife trecere pod, taxe drum, taxe parcare, cazare Albena 

în perioada 30.06-10.07.2018, taxe participare conferință SGEM 2018, comisioane transfer 

bancar pentru conf.univ,dr. Monica Popescu, valoare= 7805 lei cu decontare din fondurile 

proiectului PN III-PI-1.1-MC-2018-0060. 

 Serviciul Administrativ –amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități în Cămin 

studențesc C3, valoare= 19296,96 lei care se va achita din venituri proprii aferente căminelor, 

la rectificarea bugetară; 
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 Serviciul Administrativ – achiziţie rampă mobilă telescopică pentru persoanele cu handicap 

locomotor model TDA 107, valoare= 3570 lei; 

 Serviciul Administrativ –amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități în fiecare 

din corpurile de clădire ale universităţii, valoare= 56395,44 lei, dotarea se face pe măsură ce 

vor exista sume disponibile; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie materiale de curățenie și igienizare pentru spațiile alocate 

admiterii 2018, valoare= 1502 lei se asigură din taxele încasate la admitere; 

 FSESSP- multiplicare de tipizate necesare desfăşurării admiterii 2018 în filialele universităţii, 

la Editura UPIT, valoare=323 lei. 

Art.13. Se avizează solicitarea doamnei Voicu (Nedelcu) Alina Elena, absolventă a Universităţii Spiru 

Haret în promoţia 2010, de a susţine examenul de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

în sesiunea iulie 2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.14. Se amână achiziţia de echipamente individuale de protecție si de lucru în valoare de  12876 lei. 

Direcţia General Administrativă va prezenta un tabel nominal cu persoanele care urmează să 

beneficieze de aceste echipamente. 

Art.15. Se amână discutarea propunerii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 

privind transformarea postului de secretar IM în secretar IIIS şi promovarea doamnei Marcu Mihaela 

angajată în funcţia de secretar decanat. 

Art.16. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice însoțitoare și studenții 

participanți la practica ecologică (anul II, specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului) ce 

se va desfășura la Stațiunea Biologică Marină Prof. dr. Ioan Borcea Agigea (10-17 iulie 2018). Se va 

întocmi un referat de necesitate în acest sens din care să reiasă valoarea cheltuielii.  

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

 Necesitatea desfăşurării unor noi alegeri pentru desemnarea unor studenţi reprezentanţi în 

Senatul universitar, având în vedere că şase studenţi senatori se află în perioada de examene de 

finalizare studii şi nu mai pot participa la şedinţele Senatului periclitând astfel asigurarea 

cvorumului, astfel: Badea Ana Gabriela/FMT; Motorgeanu Ionela/FSESSP; Zanfir 

Maria/FSEFI; Zărnescu Georgiana Mădălina/FSEFI; Cîrstea Florin/FSEFI; Popescu Ramona 

Cristina /FSEFI (abs. 2017); 

 Vineri, 29.06.2018 ora 16,00 se vor depune primele versiuni ale statelor de funcţii pentru anul 

universitar 2018/2019; 

 Direcţia Economică solicită desemnarea secretarelor care vor avea calitatea de casier în 

perioada Admiterii 2018; deasemenea, doamna casier Badea Gherghina din corpul B va încasa 

taxe la punctul din corpul central din str. Târgu din Vale; 

 Programul de casierie va fi : luni – vineri între orele 900-1700, sâmbăta - duminica între orele 

900-1200. 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 


