ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 17968/21.11.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 21.11.2018
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 21.11.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează "Metodologie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează "Proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii
universitare de licență ale Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă". Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă Ordinul de exmatriculare nr. 160/15.11.2018.
Art.4. Se avizează corectarea unei erori materiale din planul de învățământ de la programul de studii
universitare de licență Horticultură, promoția 2017-2021. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.5. Se avizează susținerea examenului de licență de către absolvenții programului de licență
Energetică și tehnologii nucleare, promoția 2018-2019, la Universitatea Politehnică București. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru anul 2019 conform propunerilor
formulate de cadrele didactice auxiliare şi nedidactice.
Art.7. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile privind programarea
concediilor de odihnă pentru anul 2019 pentru cadrele didactice.
Art.8. Se aprobă înscrierea și înmatricularea unui cursant la programul de conversie profesională în
Informatică.
Art.9. Se aprobă redistribuire de locuri subvenționate începând cu semestrul al II-lea pentru studenţi
ai Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică şi Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept.
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Art.10. Se avizează solicitarea domnului Leța Gabriel Ciprian, absolvent al Universităţii Spiru Haret,
privind înscrierea și susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2019 la Universitatea din
Piteşti. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Adrian Sămărescu şi a doamnei conf.univ.dr.
Amalia Duţu la Bucureşti pentru participarea la Gala Edu Manager, ediția 2018. Se aprobă decontarea
cheltuielilor de participare şi deplasare în valoare de 550 lei.
Art.12. Se aprobă desfășurarea evenimentului ”Sărbătorile de iarnă, la noi și pe mapamond!” în data
de 07.12.2018, la Academica, ora 11.00.
Art.13. Se aprobă solicitarea reprezentanţilor BRD privind realizarea unor expuneri în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, în vederea prezentării produselor destinate
studenților.
Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Serviciul Administrativ Corp C –aplicare pe treptele Corpului C de benzi antiderapante, profil
treaptă (covor cauciuc antiderapant);
 Centrul de Formare Muntenia – achiziţie papetărie. Birotică, valoare=1313,8 lei;
 Serviciul Administrativ – achiziţie UPS, becuri LED, POE injector, valoare=708 lei;
 Serviciul Administrativ Corp C – achiziţie tonere, acumulatori microfoane, valoare=360 lei;
 Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică- achiziţie servicii de transport auto și pe
cablu pentru studenţii programului de Educaţie Fizică şi Sport, pentru efectuarea disciplinelor
obligatorii din planul de învăţământ ce trebuie efectuate pe zăpadă, la Cabana Julius RomerPostăvaru, Brașov, în perioada 20 ianuarie – 9 februarie 2019. Total sumă suportată din
venituri proprii=11520 lei şi va fi prevăzută în BVC 2019.
Art.15. Se aprobă plata tarifului de 1162 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și
înscrierii calificării aferentă programului de studiu de masterat Ingineria şi Managementul Fabricaţiei
Produselor în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Art.16. Se aprobă plata tarifului de 1162 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și
înscrierii calificării aferentă programului de studiu de masterat Managementul Logisticii în Registrul
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Art.17. Se avizează rezultatul alegerilor pentru funcţia de Director desfăşurate la Departamentul de
Drept şi Administraţie Publică. Se transmite spre aprobare Senatului universitar numirea în această
funcţie a doamnei lect.univ.dr. Daniela Iancu.
Art.18. Se resping următoarele solicitări:
 achitarea în numerar a taxelor de înregistrare, publicare și examinare de fond a două cereri de
brevet de invenție realizate în cadrul contractului nr. 164 CI/2018 solicitată de domnul
prof.univ.dr. Marian Petre;
 decontarea sumei de 55,86 lei reprezentând contravaloarea produselor achiziţionate necesare
în derularea contractului nr. 164 CI/2018;
 decontarea în avans a sumei de 150 lei, sumă necesară pentru efectuarea inspecției tehnice
pentru autocamionul Roman 12133, AG-76-UNV.
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Art.19. Se amână executarea unor lucrări de reparații în sălile 112 și 113 din corpul A al UPIT. În
aceste locații vor funcționa 2 laboratoare dotate integral din proiecte PN III aparţinând CRC&D Auto.
Art.20. Se aprobă efectuarea de lucrări de înlocuire a coloanelor de la termoficare la căminul nr.3,
valoare=159594,98 lei.
În şedinţă a fost prezentată o informare privind încetarea convenţiei încheiată cu ING Bank pentru
virarea salariilor pentru salariaţii UPIT, începând cu data de 06.12.2018.

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

