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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 26.01. 2015
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3478 din
08.03.2012 cu privire la numirea rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 26.01. 2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă plata sumei de 22458 lei reprezentând taxa solicitată de ARACIS în vederea
depunerii dosarului de evaluare periodică a programului de studii universitare de licență Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, din contul de venituri proprii al Universității din Pitești, până la
primirea rambursării din proiectul POSDRU/156/1.2/G/140570.
Art.2. Se aprobă prelungirea contractului încheiat cu S.C. GERAMO TRANS SRL cu sediul în
Slatina, având ca obiect prestarea de servicii de curățenie la filiala din Slatina a universității, cu 3 luni
începând cu data de 31.12.2014 prin întocmirea de act adițional la contractul de prestări servicii.
Art.3. Se aprobă referatul înaintat de Biroul Achiziții privind echivalarea unor funcții din statul de
funcții din personal nedidactic în personal didactic auxiliar, cu adaptarea, modificările și completările
care se impun. Se transmite senatului universitar spre analiză și aprobare.
Art.4. Se aprobă Programul de reparații capitale, curente, dotări și servicii propuse pentru corpuri de
clădiri ale Universității din Pitești în anul 2015, valoare totală=1 145 250 lei cu TVA.
Art.5. Se aprobă achiziționarea a 2000 bucăți carduri albe PVC necesare printării permiselor de acces
la bibliotecă , valoare=1960 lei cu TVA.
Art.6. Se aprobă plata taxei anuale de membru al International Council of Sport Science and Physical
Education pentru anul 2015, în valoare de 98 euro.
Art.7. Se aprobă plata taxei anuale de membru al Asociației Facultăților de Economie din România
pentru anul 2015, în valoare de 3500 lei.
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Art.8. Se aprobă ca, în perioada 05-08.03.2015, dl. prof. Timothy Gully de la Universitatea din
Chichester- Anglia să susțină activități de formare continuă în cadrul programelor de formare și
dezvoltare profesională continuă în domeniul asistenței sociale, aflate în derulare prin IFP Muntenia.
Art.9. Se aprobă achiziționarea unui bilet de avion pe ruta Londra-București-Londra pentru dl. prof.
Timothy Gully de la Universitatea din Chichester- Anglia valoare de 84 euro, suma fiind alocată din
taxele participanților la programele derulate prin IFP Muntenia.
Art.10. Se aprobă achitarea costurilor necesare pentru verificarea metrologică periodică a contoarelor
de energie termică furnizată de TERMOCALOR CONFORT SA, în valoare de 3800 lei cu TVA.
Art.11. Se aprobă achitarea costurilor necesare pentru întocmirea documentațiilor în vederea emiterii
autorizației de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzinate în sistemul de canalizare de către
S.C. APĂ CANAL SA, în valoare de 3200 lei cu TVA.
Art.12. Se aprobă achitarea costurilor necesare pentru verificarea tehnică periodică a instalațiilor de
utilizare a gazelor naturale, în valoare de 11200 lei cu TVA.
Art.13. Nu se aprobă eliberarea garanției depuse de S.C. ArtRo SRL până când reprezentanții acestei
societăți nu efectuează renovarea peretelui deteriorat după ridicarea automatului de cafea.
Art.14. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:
 ș.l. dr. Ionel Bostan-Spania- 02/06.02.2015;
 ș.l. dr. Robert Beloiu-Spania- 02/06.02.2015;
 conf.univ.dr. Georgeta Chirleșan-Franța- 11/15.02.2015;
 conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan-Franța- 11/15.02.2015;
 conf.univ.dr. Georgeta Chirleșan-Franța- 04/08.03.2015;
 conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan-Franța- 04/08.03.2015;
 prof.univ.dr. Ionela Niculescu-București-26.01.2015;
 prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu-Alba Iulia-02.02.2015;
 prof.univ.dr. Ion Mihăilă-Alba Iulia-02.02.2015;
 prof.univ.dr. Ion Mihăilă-Oradea-26/28.01.2015;
 prof.univ.dr. Ștefan Găitănaru-Craiova-02.02.2015;
 conf.univ.dr. Florin Cojanu-Arad-29/30.01.2015;
 conf.univ.dr. Leonard Fleancu-Arad-29/30.01.2015;
 conf.univ.dr. Claudiu Langa-Craiova-29.01.2015;
 prof.univ.dr. Dinel Popa-București-28 și 30.01.2015;
 conf.univ.dr. Nicolae Doru Stănescu-București-09.02.2015.
Art.15. Se aprobă modificarea termenului de finalizare privind selectarea, arhivarea documentelor și
mutarea din vechea locație în corpul T. Noul termen aprobat este de 23.02.2015.
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Art.16. Având în vedere faptul că chiriașul S.C. MO.RE.CA SRL nu și-a îndeplinit obligațiile
contractuale în contractul de închiriere a spațiului Casa Universitarilor, a fost demarată procedura de
reziliere a contractului. Se numește comisia de analiză pentru estimarea pagubelor produse prin
nerespectarea contractului în următoarea componență: ing. Costel Trandafirescu; ing. Simona
Vasilescu; ing. Marian Sandu, sub supravegherea DGA și contabil șef. Procesul verbal încheiat de
comisie va constitui probă pentru acționarea în instanță a chiriașului, rezilierea contractului și emiterea
de pretenții financiare pentru nerespectarea contractului.
Art.17. Se aprobă demararea reabilitării acoperișului imobilului Academica de către S.C. TEHNO-AL
SRL din Slatina, firmă care a făcut cea mai bună ofertă privind devizul lucrărilor. Se fac reparații doar
pe spațiul strict necesar, aproximativ 20mp la preț de 100 euro/mp.
Art.18. Se aprobă reorganizarea activității la biblioteca universității în cadrul a trei compartimente,
astfel:
I.
Dezvoltare, evidență și prelucrare publicații;
II.
Informare, documentareși informatizare;
III.
Relații cu publicul.
Se transmite spre aprobare senatului universitar.
Art.19. Având în vedere că în perioada 6-8 februarie și 13-15 februarie 2015, se desfășoară sesiunea
de comunicări științifice a studenților teologi la Centrul cultural Brătianu, se aprobă ca Universitatea
din Pitești să sprijine financiar desfășurarea evenimentului cu suma de 10 000 lei.
Art.20. Se aprobă ca plata orelor efectuate în regim de Plata cu ora de către dl. prof.univ.dr. Gheorghe
Meghișan în luna decembrie 2014 să fie făcută în luna februarie 2015.
Art.21. Se aprobă demararea demersurilor privind angajarea unei firme autorizate care să efectueze un
proiect de extindere a rețelei de alimentare cu energie electrică la sala de lectură a bibliotecii.
Art.22. Se aprobă returnarea contravalorii taxei de studiu achitate de către studenta Lință Diana Ana
Maria de la Facultatea de Științe Economice/CIG/I, aceasta ocupând loc subvenționat, total
sumă=1750 lei.
Art.23. Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Dumitru Diaconu de la Facultatea de Drept și Științe
Administrative de a fi încadrat cu funcția de bază la Universitatea din Pitești, începând cu data de
01.01.2015.
Art.24. Se aprobă constituirea comisiei pentru echivalare studii cadre didactice din învățământul
preuniversitar în vederea ocupării funcției de profesor pentru învățământ preșcolar și primar, astfel:
 conf.univ.dr. Mihaela Păiși Lăzărescu- președinte
 prof.univ.dr. Liliana Ezechil-membru
 conf.univ.dr. Claudiu Langa-membru
 lect.univ.dr. Loredana Bloju-membru
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lect.univ.dr. Silvia Ciornei-membru
conf.univ.dr.Bogdan Nicolescu-membru
lect.univ.dr. Adriana Lazăr-membru
lect.univ.dr. Loredana Tudor-membru
lect.univ.dr. Magdalena Stan-membru
lect.univ.dr. Tudor Petrescu-membru
Livia Andrei, Ionela Giulan-secretariat.

Art.25. Se aprobă componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 20152017, pentru profesori învățământ primar și preșcolar, institutori-educatori, învățători, educatori,
pentru Pitești și filiale, conform referatului avizat de Consiliul Facultății de Științe ale Educației.
Art.26. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dnei Georgescu Roxana, la decesul tatălui.
Art.27. Se aprobă suplimentarea cu 37400 lei a sumei aprobate pentru înființarea laboratorului
multimedia-studio radio TV, conform referatului de necesitate întocmit de Facultatea de Științe SocioUmane.
Art.28. Ca urmare a rezilierii contractului de comodat încheiat între Universitatea din Pitești și S.C.
UPIT Noua Generație SRL, având ca obiect spațiul acordat pentru desfășurarea activității cantinei
studențești, se aprobă ca salariile personalului angajat cât și achitarea facturilor către furnizori și a
datoriilor către bugetul de stat să se facă din veniturile realizate, până la trecerea cantinei studențești în
structura administrativă a universității.
Art.29. Se aprobă acordarea de bursă specială din venituri proprii ale universității în cuantum de 30%
din taxa anuală de şcolarizare studentei Țîntoacă Irina Elena de la Facultatea de Științe Socio-Umane,
specializarea Psihologie, anul I. Se transmite Senatului.
Art.30. Se hotărăște data de 02.02.2015 ca termen de prezentare a necesarului de pliante solicitate de
facultăți în scopul mediatizării admiterii 2015.
Art.31. Se aprobă returnarea taxelor de școlarizare, în valoare de 1980 euro/persoană, pentru doi
studenți străini care nu mai urmează cursurile anului pregătitor de limbă română, dar au plătit în avans
aceste sume: Bahzad Mohammad și Al Refaai Kenan din Siria.

Rector,
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

26.01.2015

