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Nr. 4668/10.04.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 10.04.2019
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 10.04.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează ″Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de analiză și disciplină a
Universității din Pitești″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se amână avizarea ″Procedurii operaționale pentru echivalarea situației școlare a studenților″.
Art.3. Se avizează ″Procedură operațională privind activitatea cabinetelor medicale din cadrul
Universității din Pitești″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează ″Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare cu privire la
sistemul de control intern managerial ″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează ″Raport privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești″. Se transmite
spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează ″Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea
din Pitești″, pentru anul 2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar, componența Comisiei de
monitorizare a Universităţii din Piteşti pentru control managerial intern:
Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Eduard NIȚU
Conf. univ. dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU
Conf. univ. dr. Emanuel SOARE
Prof. univ. dr. Marian ENĂCHESCU
Prof. univ. dr. Eugen CHELARU
Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU
Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA
Conf. univ. dr. George Mihail MAN
Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA
Conf. univ. dr. Mihai OPROESCU
Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU
Conf. univ. dr. Amalia DUŢU
Ec. Victor BRATU
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Ec. Aura BRAȘOVEANU
Ing. Ion BROŞTESCU
Dr. Smaranda GĂVAN
Ec. Lucia STAN
Secretariat tehnic: Lect. univ. dr. Cristina Ionela MICU
Dr.ec. Mihaela BRÎNZEA
Ing. Magdalena DĂNILĂ

Art.8. Se avizează Raportul de activitate pe anul 2018 al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se avizează afilierea dlui prof.univ.dr. Mihai Popescu-cadru didactic titular în Departamentul de
Asistență Medicală și Kinetoterapie, la Școala Doctorală a Universității din Pitești, domeniul de studii
universitare de doctorat Biologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.10. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dnei lect. univ. dr. Puran Andra
Nicoleta-cadru didactic titular în Departamentul de Drept și Administrație Publică, în regim de plata
cu ora, deoarece aceasta a intrat în concediu de maternitate.
Art.11. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare
Științifică, poz.10 din Statul de funcții al CRC&D-Auto.
Art.12. Se aprobă următoarele cereri de detașare pe posturi vacante:
 detașarea unei persoane pe postul vacant de tehnician I M în cadrul Departamentului de
Fabricație și Management Industrial;
 Vladu Adriana- prelungirea detașării pe postul de îngrijitoare la Corp A+D, în perioada 01.0531.10.2019;
 detașarea unei persoane pe postul de muncitor cu atestat de pază la Corp A + D + Casa
Universitarilor, în perioada 01.05-31.10.2019;
 detașarea unei persoane pe postul de îngrijitoare la Corp T, în perioada 01.05-31.10.2019;
 detașarea unei persoane pe postul de muncitor cu atestat de pază la Corp R.I.S.T. + Corp Central.

Art.13. Având în vedere referatul prezentat de dl. conf.univ.dr. George Mihail Man- Decanul Facultății
de Științe, Educație Fizică și Informatică se aprobă acordarea indemnizației prevăzută de art. 14 din
Legea 153/2017 dnei. Dinuță Maria Violeta-cadru didactic auxiliar în cadrul facultății.
Art.14. Se amână rezoluția pentru solicitarea formulată de dna lect.univ.dr.Bălteanu Ancuța Mihaela
privind decontarea cheltuielilor de deplasare la Manifestarea Științifică ISI ”RMEE 2018 6th
International Management Conference”, conform PO-CCDI-04. Se solicită punct de vedere de la
Direcția Economică și Prorectorul pentru Cercetare Științifică și Informatizare.
Art.15. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studiu achitată
de cetățeanul Al-Swaiedi Mohanad pentru anul 2018-2019, în anul universitar 2019-2020.
Art.16. Se aprobă organizarea festivității de absolvire a studenților Facultății de Mecanică și
Tehnologie în Corpul Central, în data de 10.05.2019.
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Art.17. Se aprobă plata către ARACIS a taxei de evaluare periodică a programului de studii de formare
psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, în cuantum de 3743 lei.
Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 Biroul Investiții –– întocmire documentație de avizare pentru lucrări de intervenții DALI
”Realizare de drumuri și alei, Corp R-parcaj acoperit, pasarelă de legătură între corpuri”,
valoare=150000 lei;
 Serv. Administrativ –ITP, înlocuit anvelope, ulei motor, valoare= 340 lei;
 Serv. Administrativ – achiziție benzină, valoare= 5010 lei;
 Biblioteca UPIT –cititor cod de bare Laser, prelungitor, valoare=1024 lei;
 Serv. Administrativ –înlocuire cabluri exterioare pentru sistemul de supraveghere corp D,
valoare=720 lei;
 CTICI – achiziție echipamente informatice, valoare=1500 lei;
 FSEFI – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare=2979 lei.
În ședință a mai fost prezentată o informare din partea Facultății de Electronică, Comunicații și
Calculatoare privind acordul folosirii serviciilor de publicitate și de susținere a admiterii on-line în
paralel cu cea clasică cu condiția ca taxa plătită de candidat la înscriere on-line să nu fie mai mare decât
pentru cea clasică.
Decanii facultăților vor contacta individual organizația ″Vreau la Facultate″pentru stabilirea cerințelor
specifice.

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

