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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 20.04.2016

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 20.04.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă plata taxei de evaluare periodică de către ARACIS pentru programul de studii
Psihologie de la Facultatea de Științe Socio-Umane. Taxa aferentă evaluării este de 22458 lei și se
achită din fonduri proprii ale Universității din Pitești.

Art.2. Se aprobă schimbarea statutului actual al Editurii Universității din Pitești  și anume Atelier de
multiplicare- Editură,  ca serviciu suport, în gestiunea financiară a universității. Se dispune analiză
asupra contractului de mentenanță pentru echipamentele de editare-multiplicare și se recomandă
încheierea de contract  doar pentru intervenții la solicitare.

Art.3. Se aprobă următoarele referate de necesitate:

 Reabilitare acoperiș tip terasă pentru căminele studențești 2 și 3 din campusul studențesc din str.
Aleea Școlii Normale nr. 7, valoare=80000 lei;

 Reabilitare acoperiș pentru căminul studențesc nr.1 din Ștefănești, valoare=40000 lei;
 Reabilitare totală circuite de apă din subsolul căminului studențesc nr.1 Ștefănești,

valoare=55000 lei;
 Reparații capitale instalație electrică corp A, valoare=70000 lei;
 Reparații de întreținere și igienizare la cantina din campusul studențesc din str. Aleea Școlii

Normale nr. 7, valoare=29000 lei.
Cheltuielile se fac în conformitate cu planul anual de achiziții publice pe anul 2016.

Art.4. Se aprobă achiziționarea celor trei calculatoare necesare Compartimentului Acte Studii, valoare
totală=8097 lei, din venituri proprii ale universității.

Art.5. Se aprobă achiziția unui banner cu însemnele UPIT necesar pentru acoperirea fațadei clădirii de
la intrarea în campusul de la Rm. Vâlcea. Valoare achiziție=3550 lei, se suportă financiar din taxe
încasate de Facultatea de Științe ale Educației de la participanții la colocviul de admitere gradul didactic
I, sesiunea februarie 2016.
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Art.6. Referitor la pliantele pentru publicitate în vederea admiterii 2016, se va respecta limita maximă
de 300 buc/facultate care se achită din fonduri proprii ale universității; materialele imprimate peste
această limită vor fi suportate din surse proprii ale facultăților care au solicitat aceste suplimentări.

Art.7. Se aprobă ca absolvenții promoției 2016 de la specializarea Limbi Moderne Aplicate,
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din structura Universității Europei de Sud-Est LUMINA să
susțină examenul de finalizare de studii la Facultatea de Litere-Universitatea din Pitești. Se va încheia
un protocol în acest sens între cele două universități.

Art.8. Se aprobă Nota de fundamentare prezentată de ing. Simona Vasilescu- Birou Tehnic-Investiții
privind continuarea cu lucrări care se includ în acte adiționale, în condiții care vor fi menționate și
analizate, pentru obiectivele:
 Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, corp B, etapa I, P+2;
 Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, corp B, Lucrări necuprinse în etapa I;
 Spații de învățământ pentru Universitatea din Pitești, corp B, etapa a II-a, CETRANSINO etaje

3,4 și 5.

Art.9. Se aprobă deplasarea doamnei lect.univ.dr. Nicoleta Anca Șuțan în Antalya-Turcia pentru a
participa în perioada 20-24.04.2016 la International Conference on Advances in Natural and Applied
Sciences. 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.10. Se aprobă exmatricularea cetățeanului sirian Hamadeh Mouhamad înmatriculat în anul
pregătitor la Facultatea de Științe ale Educației, anul universitar 2015-2016, ca urmare a nefrecventării
cursurilor. Se vor face demersuri către Serviciul de Imigrări pentru repatrierea acestuia.

Art.11. Se aprobă încadrarea unei persoane care să posede atestat de paznic în funcția de Muncitor cu
atribuții de paznic la corpurile de clădire A și D ale universității  , prin detașare pe o perioadă de 6 luni.

Art.12. Se aprobă punerea în executare a sentinței civile nr. 681/02.03.2015 pronunțată de Tribunalul
Argeș în cazul doamnei conf.univ.dr. Carmen Constantina Nenu și doamnei conf.univ.dr. Andreea
Drăghici.

Art.13. Se aprobă deplasarea unui grup format din 7 studenți și 3 cadre didactice din cadrul Facultății de
Drept și Științe Administrative la o conferință studențească internațională organizată la Universitatea
"1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport și cazare în cuantum
de 1200 lei, din venituri proprii ale universității.

Art.14. Având în vedere faptul că Facultatea de Drept și Științe Administrative organizează conferința
internațională Istorie, Cultură, Cetățenie în Uniunea Europeană în perioada 13-14.05.2016, se aprobă:
 Asigurarea transportului invitaților străini prin punerea la dispoziția acestora a microbuzului

universității în zilele de 12 și 15 mai 2016, combustibilul necesar fiind achitat din sume rezultate
prin încasarea taxelor de participare la conferință;

 Asigurarea a trei camere de protocol pentru cazare la căminele universității.
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Art.15. Se avizează propunerea Directorului General Administrativ de a reînființa cantina studențească
în locația din campusul studențesc din str. Aleea Școlii Normale, în următoarele condiții:
 Structura de personal va fi formată din: 1 administrator de patrimoniu, 4 muncitori calificați,

1 îngrijitor. Cheltuiala salarială lunară= 12000 lei;
 Lucrări de reparații, întreținere, igienizare=29000 lei fără TVA.

Această propunere se înaintează Senatului universitar spre aprobare.

Art.16. Se avizează înființarea la Departamentul de Drept și Administrație Publică a unui nou program
de studii de master-Dreptul contenciosului, cu durata de studii de 1 an, în domeniul de studii Drept.
Se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art.17. Se aprobă ca personalul angajat în cadrul structurilor universitare care realizează venituri
extrabugetare să  fie  plătit exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

Art.18. Se avizează propunerea membrilor Consiliului de Administrație ca, începând cu data de
01.06.2016, salariații Universității din Pitești să fie încadrați, fără excepții, pe minimul grilei de
salarizare în raport cu vechimea în muncă și ierarhizarea. Se va desemna o comisie care va analiza și
formula o notă de fundamentare în vederea prezentării propunerii spre aprobare Senatului universitar.

Rector,

Conf.univ.dr.ing. Dumitru  CHIRLEȘAN

20.04.2016


