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MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. 16973/04.12.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 04.12.2019
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 04.12.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează Manualul calității SR EN ISO 9001:2015. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.2. Se avizează Codul de asigurare a calității în Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.3. Se avizează Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS)
în Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează Metodologia de evaluare a satisfacției studenților în raport cu produsul educațional
global. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se aprobă Procedură operațională privind evaluarea satisfacției beneficiarilor și participarea
personalului și beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare a serviciilor la
Colegiul Terțiar Nonuniversitar.
Art.6. Se aprobă componența Comisiei de validare a dosarelor candidaților ce vor participa la concursul
de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020:







Conf. univ.dr. Amalia DUȚU - președinte
Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU -membru
Conf.univ.dr. Loredana TUDOR - membru
Prof.univ.dr.ing. Eduard NIȚU – membru
Prof.univ.dr. ch. Gabriela PLĂIAȘU - membru
Ing. Magdalena DĂNILĂ - secretar

Art.7. Se aprobă calendarul raportării activităților de cercetare științifică și creație universitară
desfășurate în 2019.
Art.8. Se avizează Raportul prorectorului pentru calitatea învățământului privind analiza gradului de
realizare a indicatorilor de succes asociaţi din Planul strategic al UPIT 2016 – 2020. Se transmite spre
aprobare Senatului universitar.
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Art.9. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
- 1 post de Inginer debutant la Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
- 1 post de Tehnician II M la Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
- 1 post de Tehnician I M la Facultatea de Mecanică și Tehnologie;
- 1 post de Secretar III S la Facultatea de Științe ale Educației, Științe sociale și Psihologie.
Se aprobă fișele posturilor, tematica și bibliografia de concurs, comisiile de concurs și contestații.
Art.10. Se avizează anularea actelor de studii eliberate pe numele Lungu Ș. Florența, astfel:
1. Certificat de definitivat seria D nr. 0010508 emis de Universitatea din Pitești filiala Câmpulung în
anul 2002;
2. Certificat de acordare a gradului didactic II seria F nr. 0006020 emis de Universitatea din Pitești
filiala Câmpulung în anul 2006.
Se transmit spre aprobare Senatului universitar.
Art.11. Se aprobă numirea dnei. lect. univ. dr. Ana Maria Dumitrescu în funcția de director al proiectului
ERASMUS+ nr. 2018-1-RO01-KA204-049515.
Art.12. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora la Facultatea de Științe
Economice și Drept ca urmare a intrării în concediu medical a dnei. conf. univ. dr. Marcela Bengescu.
Art.13. Se aprobă numirea drei. Livia Puzdrea ca persoana care se ocupă de actualizarea informațiilor
pentru colaborările cu partenerii externi din partea Universității din Pitești și transmiterea unei adrese de
informare către UEFISCDI.
Art.14. Se respinge solicitarea Direcției Secretariat General privind creșterea salariilor de bază
procentual din venituri proprii pentru Secretar Șef și Biroul Acte Studii.
Art.15. Se aprobă redistribuirea locurilor subvenționate rămase neocupate pe semestrul al II-lea la
Facultatea de Științe Economice și Drept
Art.16. Se respinge solicitarea dnei. Păunescu Ramona Marilena privind susținerea disertației în anul
2020 aceasta fiind absolventă în promoția 2012.
Art.17. Se aprobă plata taxei de evaluare în cuantum de 9357,50 lei pentru evaluarea periodică de către
ARACIS a domeniului de masterat Știința Sportului și Educației Fizice.
Art.18. Se respinge solicitarea S.C.Valah Construct Grup SRL privind prelungirea duratei de execuție a
lucrărilor cu 4 luni, având în vedere faptul că contractul de execuție a fost reziliat în data de 30.11.2019.
Art.19. Se aprobă solicitarea Asociației Studențească INGMED privind utilizarea de către asociație a
spațiului în care a funcționat arhiva UPIT din zona Corp S.
Art.20. Se aprobă următoarele referate de necesitate:




BCRPR – Servicii de publicitate instituțională, valoare= 4000 lei;
Biroul Achiziții –prelungire contract servicii de supraveghere tehnică de la distanță, valoare=
6000 lei;
Biroul Achiziții –furnizare servicii de supraveghere prin intermediul sistemului de monitorizare
telefonică / digitală GPRS, valoare= 6654,48 lei;
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Serv. Administrativ – achiziție cameră de supraveghere și manoperă montare, valoare= 495 lei;
CCDI – achiziție SSD 40 Gb, display laptop Lenovo, valoare= 990 lei;
Biroul Achiziții –servicii de curățenie la filiala din Slatina a UPIT, valoare=12852 lei;
Biroul Achiziții – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 3151 lei;
Biroul Achiziții – achiziție servicii de mentenanță EMSYS, valoare=78000 lei;
Biroul Achiziții – achiziție servicii de monitorizare și intervenție la alarma antiefracție, valoare=
2856 lei;
BUP –abonamente publicații interne 2020, valoare=17007,72 lei;
BUP –abonamente publicații externe 2020, valoare= 34713 lei;
FSEFI – achiziție cartușe imprimantă Konica Minolta, valoare= 490 lei;
FMT – achiziție echipamente birotică și piese PC, valoare=841 lei;
CTICI – achiziție cablu cupru, prelungitor, valoare= 558 lei;
Biroul Achiziții – achiziție servicii de monitorizare și intervenție la filiala din Alexandria a UPIT,
valoarea= 1036,44 lei;
Biroul Achiziții – achiziție servicii mentenanță infrastructură de fibră optică telefonie VoIP,
valoare= 7782,6 lei;
Biroul Achiziții – achiziție servicii transmisii date prin fibră optică, valoare= 10800 lei;
Biroul Achiziții –abonament lunar furnizare internet , valoare=6426 lei;
FMT – achiziție echipamente informatice, valoare= 3570 lei;
FSEFI – achiziție echipamente laborator, valoare= 6295,10 lei.

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

