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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 11.05.2016

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 11.05.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în Universitatea
din Pitești pentru anul 2016, conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.

Art.2. Se avizează componența comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Universității din Pitești, astfel:

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Membrii: Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN

Prof. univ. dr. ing. Silviu IONIŢĂ
Conf. univ. dr. Emanuel SOARE
Conf. univ. dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU
Prof. univ. dr. Nicu BIZON
Prof. univ. dr. Eugen CHELARU
Prof. univ. dr. Niculina Liliana MIHĂILESCU
Prof univ. dr. Ion POPESCU
Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU
Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA
Conf. univ. dr. Geroge Mihail MAN
Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA
Conf. univ. dr. Ionela Valentina STÂNGĂ
Conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU
Lect. univ. dr. Laurenţiu DEACONU
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU
Conf. univ. dr. Amalia DUŢU
Ec. Victor BRATU
Ing. Ion BROŞTESCU
Ec. Aura BRAŞOVEANU

Secretar: Lect. univ. dr. Cristina Ionela MICU
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Art.3. Se constituie comisia de analiza privind cercetarea modului în care s-a realizat achiziția publică
prin sistem electronic a echipamentelor informatice- 3servere- din data de 26.05.2015, precum si
repectarea procedurilor specifice de lucru în domeniul achiziției  si  plății bunurilor furnizate în  această
procedură de firma  Maguay Impex SRL,  în următoarea componență:

- Prof. univ. dr. Silviu IONIŢĂ-presedinte
- Conf.univ.dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU-membru
- Conf.univ.dr. Emanuel SOARE- membru.

Art.4. Se aprobă plata sumei de 26044,36 lei către S.C. Maguay Impex SRL, urmând ca persoanele
vinovate să suporte plata penalităților de întârziere acumulate așa cum reiese din Sentința civilă nr.
383/2016 pronuntata de Tribunalul Argeș.

Art.5. Se aprobă trecerea Centrului de limbi străine LOGOS în structura Departamentului de Limbi
Străine Aplicate. Se va proceda la refacerea Statutului, Regulamentului de organizare și funcționare,
Organigramă și reacreditare internă. Alegerea directorului se va face în ședința Consiliului Facultății de
Litere, prin vot secret exprimat de toate cadrele didactice din structura facultății, în perioada 18-
20.05.2016.

Art.6. Consiliile facultăților vor organiza întâlniri, în variantele propuse de restructurare, pentru a hotărî
de comun acord denumirile viitoarelor facultăți și le vor comunica în următoarea ședință a Consiliului de
Administrație pentru validare.

Art.7. Se aprobă propunerile facultăților din structură privind alegerea prodecanilor pentru mandatul
2016-2020, astfel:
 Lect.univ.dr. Alina PĂUNESCU- Facultatea de Științe;
 Lect.univ.dr. Cristina MICU- Facultatea de Științe Economice;
 Conf.univ.dr. Loredana TUDOR- Facultatea de Științe ale Educației;
 ș.l.dr.ing. Monica IORDACHE- Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
 ș.l.dr.ing. Luminița CONSTANTINESCU-Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare.

Mandatul doamnelor prodecani începe cu data de 11.05.2016.

Art.8. Consiliul de Administrație propune:
 salariul majorat cu 10 clase succesiv suplimentare la salariul avut  (25%), conform reglementărilor

în vigoare (Legea 284/2010) pentru Președintele  Senatului;
 salariul majorat cu 8 clase succesiv suplimentare la salariul avut  (20%), conform reglementărilor

în vigoare (Legea 284/2010) pentru secretarul general al Senatului;
 salariul majorat cu 6 clase succesiv suplimentare la salariul avut  (15%), conform reglementărilor

în vigoare (Legea 284/2010) pentru președinții comisiilor Senatului.
Aceste propuneri vor fi înaintate Senatului universitar spre analiză și aprobare.

Art.9. Comisia desemnată de Consiliul de Administrație în scopul analizei posibilităților legale pentru
Universitatea din Pitești de a acorda sume compensatorii pentru personalul care a obținut titlul științific de
doctor după data de 01.01.2010, prezintă concluziile analizei: Nu există temei legal pentru acordarea
unor compensații salariale personalului care a obținut titlul științific de doctor după data de
01.01.2010. Senatul universitar poate analiza acordarea unor drepturi salariale suplimentare acestor
persoane fundamentată pe alte principii legale, din surse legale, pentru a înlătura inegalitățile
existente în prezent între cei care ocupă aceeași funcție didactică și au aceeași vechime în învățământ.
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Art.10. Se aprobă achitarea taxelor de membru EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION, astfel:

 2563 euro , taxa de membru EUA pentru anul 2015;
 2601 euro,  taxa de membru EUA pentru anul 2016.

Art.11. Se aprobă achiziționarea de servicii de proiectare pentru documentația Proiect obținere aviz de
securitate la incendiu la "Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, corp B, str. Târgu din
Vale nr.1". Valoare achiziție=27000 lei.

Art.12. Se aprobă deplasarea domnului prof.univ.dr. Ioan LIȚĂ de la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare la Pilsen-Cehia, în perioada 18-22.05.2016, pentru participarea la
39th International Spring Seminar on Electronics Tehnology. Se aprobă finanțarea deplasării cu suma de
300 euro, conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu respectarea Procedurii privind
decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor
didactice și de cercetare din UPIT.

Art.13. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Daniel VIȘAN de la Facultatea de Electronică,
Comunicații și Calculatoare la Pilsen-Cehia, în perioada 18-22.05.2016, pentru participarea la
39th International Spring Seminar on Electronics Tehnology. Se aprobă finanțarea deplasării cu suma de
300 euro, conform art.91 din Contractului Colectiv de Muncă 2016, cu respectarea Procedurii privind
decontarea cheltuielilor participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor
didactice și de cercetare din UPIT.

Art.14. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o durată de 4 ani între Universitatea din Pitești
și Asociația de Mecanica Sistemelor Multicorp pentru spațiul T 115, începând cu data de 01.06.2016.

Art.15. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Mihaela Diana Frătoaica la Compartimentul de Audit
Public Intern al Universității din Pitești, cu 6 luni, începând cu data de 18.05.2016.

Art.16. Se aprobă încheierea unui protocol între Universitatea din Pitești și Fundația Universitară-
Universitatea ALMA MATER din Sibiu cu privire la certificarea competenței lingvistice la programele de
studii de licență cu autorizare de funcționare provizorie sau acreditate, în vederea înscrierii la examenul
de licență/diplomă.

Art.17. Se aprobă achiziționarea de servicii de mentenanță și suport pentru serverul de e-mail al
Universității din Pitești în cuantul de 500 lei/lună, pentru 12 luni.

Art.18. Se aprobă achiziționarea și montarea de materiale specifice pentru protejarea luminatorului
terasei din corp C care este expus pericolului căderii accidentale a plăcilor de la fațadă. Valoare lucrare=
1000 lei.

Art.19.  Se aprobă prelungirea contractului de service și mentenanță încheiat între Universitatea din
Pitești și S.C. Romteam Solution SRL având ca obiect buna funcționare a echipamentelor Editurii
Universității, prin act adițional, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 15.05.2016. Se va demara
procedura de încheiere a unui contract cadru cu durata de 4 ani.
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Art.20. Se aprobă decontarea contravalorii facturii RTS31600116/20.04.2016, reprezentând achiziție
capse pentru Editură, valoare 481,78 lei.

Art.21. Se aprobă relocarea Biroului de Mediere cu Mediul de Afaceri și Promovarea Anteprenoriatului
BMEDIAS în spațiul A 009, corp A, str. Doaga nr.11.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

11.05.2016


