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Extras
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti
din data de 14.12.2020
Şedinţa Senatului s-a desfăşurat cu participarea a 36 de membri (28 de cadre didactice şi 8 studenţi), din
totalul de 51 de membri (38 de cadre didactice şi 13 studenţi).
Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:
1.

Aprobarea reviziei Procedurii privind organizarea procesului educațional în regim on-line;

2.

Aprobarea Procedurii privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021;

3.

Aprobarea Metodologiei privind susținerea tezei de abilitare și afilierea la o școală doctorală în
cadrul Universității din Pitești, inclusiv în situații de urgență ;

4.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Știința Sportului și Educației
Fizice;

5.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Interdisciplinare;

remunerarea

6.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Inginerie Mecanică;

remunerarea

7.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Ingineria Autovehiculelor;

8.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Biologie;

9.

Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea activității
în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Informatică;

pentru

remunerarea

10. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru
activităților în re gim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Matematică;

remunerarea

11. Aprobarea reviziei Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Filologie;

remunerarea

pentru

12. Aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru
posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021;
13. Aprobarea Procedurii operaționale privind modul de organizare a evidenței timpului de muncă
pentru personalul didactic/didactic auxiliar/cercetători;
14. Aprobarea reviziei Metodologiei de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului
didactic și de cercetare din Univers itatea din Pitești;
15. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent calificărilor de nivel 5 CNC ale Colegiului

Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar 2020-2021;
16. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universi tare de licență ale
Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2020 -2021;
17. Aprobarea cererii de menținere a calității de titular pentru domnul prof. univ. dr. Ioan STANCU, în
cadrul Departamentului de Teologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, până la sfârșitul
anului universitar 2020-2021;
18. Aprobarea cererii Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte prin care solicită susținerea
examenului de finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de licență
Artele spectacolului – Actorie, promoția 2018-2021, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în
cadrul Facultății de Arte;
19. Aprobarea propunerilor privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa
anuală de școlarizare, ca urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești
(angajați, copii ai personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic aflat în activitate ),
pentru anul universitar 2020-2021, în baza reglementărilor legale în vigoare - Legea nr. 1/ 2011, a
Educației naționale, a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești și a
Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat, precum și în
baza Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității din Pitești, pe baza procesului verbal al
Comisiei de acordare a burselor, în ședința din data de 16.11.2020;
20. Aprobarea prelungirii perioadei de scutire a taxei de arhivare a actelor de studii pentru absolvenții
Universității din Pitești, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 01.01.2021 -30.06.2021;
21. Aprobarea organizării programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale în
perioada ianuarie-februarie 2021, conform graficului de derulare a activităților; acest program
funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Departamentul
de Pregătire a Personalului Didactic în cadrul proiectului “Activități și măsuri integrate de asistență
educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea
accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud -Muntenia în condiții de
nediscriminare și echitate socială (POCU 379/6/21 ID 125165), proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
22. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la înființarea Biroului Documente
Speciale și Arhivă în cadrul Direcției Administrative;
23. Aprobarea referatelor de evaluare cu privire la transformarea următoarelor posturi, în vederea
organizării și desfășurării examenelor de promovare, după cum urmează:
- Transformarea unui post de administrator financiar II S în administrator financiar I S în cadrul
Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de doamna Rotaru Liliana;
- Transformarea unui post de administrator patrimoniu II S în administrator patrimoniu I S în cadrul
Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de doamna Despina Antonela Lenuța;
- Transformarea unui post de administrator patrimoniu debutant S în administrator patrimoniu III S
în cadrul Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de domnul Botofei Marius Marian;
- Transformarea unui post de administrator financiar debutant S în administrator financiar III S în
cadrul Biroului Financiar, Direcția economică, pentru postul ocupat de doamna Păunescu
Georgeta;
- Transformarea unui post de secretar II S în secretar I S în cadrul Centrului pentru relații
internaționale (CpRI), pentru postul ocupat de doamna Mihai Lilia na;

- Transformarea unui post de secretar III S în secretar II S în cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie, pentru postul ocupat de doamna Chițulescu Elena Daniela;
- Transformarea unui post de secretar II S în secretar I S în cadrul Facultății de Teologie, Litere,
Istorie și Arte, pentru postul ocupat de domnul Chițulescu Marius;
- Transformarea unui post de tehnician debutant în tehnician III M în cadrul Centrului pentru
tehnologia informaţiei, calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.), pentru postul ocupat de domnul
Pițigoi Nifon;
- Transformarea unui post de bibliotecar II S în cadrul Serviciului Bibliotecă în bibliotecar I S,
pentru postul ocupat de doamna Costea Ionela.
1.

Senatul aprobă revizia Procedurii privind organizarea procesului educațional în regim on -line;

2.

Senatul aprobă Procedura privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021;

3.

Senatul aprobă Metodologia privind susținerea tezei de abilitare și afilierea la o școală doctorală în
cadrul Universității din Pitești, inclusiv în situații de urgență ;

4.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Știința Sportului și Educației
Fizice;

5.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Interdisciplinare;

6.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Inginerie Mecanică;

7.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Ingineria Autovehiculelor;

8.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Biologie;

9.

Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activității în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Informatică;

10. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Matematică;
11. Senatul aprobă revizia Procedurii de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea
activităților în regim de plata cu ora din cadrul şcolii doctorale Filologie;
12. Senatul aprobă componenț a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru
posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021, cu
mențiunea că la Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică pentru postul de conferențiar,
poz. 12 s-a constatat imposibilitatea de a constitui Comisia de concurs și comisia de soluționare a
contestațiilor deoarece membrii externi (cf. Metodologiei privind concursul pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante din UPIT) nu pot participa la procesul de concurs având în
vedere condițiile limitărilor impuse de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, (Anexa 1);
13. Senatul hotărăște amânarea aprobării Procedurii operaționale privind modul de organizare a
evidenței timpului de muncă pentru personalul didactic/didactic auxiliar/cercetători , pentru o
viitoare ședință de Senat ;
14. Senatul hotărăște amânarea aprobării reviziei Metodologiei de evaluare a rezultatelor și

performanțelor activității personalului didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești , pentru
ședința ordinară a Senatului Universității din Pitești din februarie 2021 . De asemenea, Senatul
hotărăște ca în Raportul de autoevaluare (Anexa 1 a Metodologiei), activitățile didactice și
profesionale (A) să aibă o pondere de maxim 40% din totalul punctajului minim care trebuie realizat
anual conform fișei postului, iar suma activităţilor de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică,
de proiectare, de creaţie artistică (conform domeniului), recunoaşterea şi impactul activităţii (B) și
a activităţilor în interesul învăţământului (C) din Raportul de autoevaluare (Anexa 1 a
Metodologiei) să aibă o pondere de minim 60%, sub condiția ca activităţile de cercetare ştiinţifică,
de dezvoltare tehnologică, de proiectare, de creaţie artistică (conform domeniului), recunoaşterea şi
impactul activităţii (B) să reprezinte minim 15% din totalul punctajului minim care trebuie realizat
anual conform fiș ei postului;
15. Senatul aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent calificărilor de nivel 5 CNC ale Colegiului
Terțiar Nonuniversitar, pentru anul școlar 2020 -2021;
16. Senatul aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universitare de licență
ale Centrului pentru învățământ cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2020 -2021;
17. Senatul aprobă cererea de menținere a calității de titular pentru domnul prof. univ. dr. Ioan STANCU,
în cadrul Departamentului de Teologie, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte , până la
sfârșitul anului universitar 2020 -2021;
18. Senatul aprobă cererea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte prin care solicită susținerea
examenului de finalizare a studiilor de către studenţii programului de studii universitare de licență
Artele spectacolului – Actorie, promoția 2018-2021, la Universitatea “Ovidius” din Constanța, în
cadrul Facultății de Arte;
19. Senatul aprobă propunerile privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din
taxa anuală de școlarizare, ca urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești
(angajați, copii ai personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și nedidactic aflat în activitate ),
pentru anul universitar 2020-2021, în baza reglementărilor legale în vigoare - Legea nr. 1/ 2011, a
Educației naționale, a Codului drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Pitești și a
Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat, precu m și în
baza Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității din Pitești, pe baza procesului verbal al
Comisiei de acordare a burselor, în ședința din data de 16.11.2020, (Anexa 2);
20. Senatul aprobă prelungirea perioadei de scutire a taxei de arhivare a actelor de studii pentru
absolvenții Universității din Pitești, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 01.01.2021 -30.06.2021;
21. Senatul aprobă organizarea programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale în
perioada ianuarie-februarie 2021, conform graficului de derulare a activităților; acest program
funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Departamentul
de Pregătire a Personalului Didactic în cadrul proiectului “Activități și măsuri integrate de asistență
educațională, consiliere antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea
accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud -Muntenia în condiții de
nediscriminare și echitate socială (POCU 379/6/21 ID 125165), proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
22. Senatul aprobă propunerea Consiliului de Administrație cu privire la înființarea Biroului Documente
Speciale și Arhivă în cadrul Direcției Administrative;
23. Senatul aprobă referatele de evaluare cu privire la transformarea următoarelor posturi, în vederea
organizării și desfășurării examenelor de promovare, după cum urmează:

- Transformarea unui post de administrator financiar II S în administrator financiar I S în cadrul
Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de doamna Rotaru Liliana;
- Transformarea unui post de administrator patrimoniu II S în administrator patrimoniu I S în cadrul
Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de doamna Despina Antonela Lenuța;
- Transformarea unui post de administrator patrimoniu debutant S în administrator patrimoniu III S
în cadrul Biroului Achiziții, pentru postul ocupat de domnul Botofei Marius Marian;
- Transformarea unui post de administrator financiar debutant S în administrator financiar III S în
cadrul Biroului Financiar, Direcția economică, pentru postul ocupat de doamna Păunescu
Georgeta;
- Transformarea unui post de secretar II S în secretar I S în cadrul Centrului pentru relații
internaționale (CpRI), pentru pos tul ocupat de doamna Mihai Liliana;
- Transformarea unui post de secretar III S în secretar II S în cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie, pentru postul ocupat de doamna Chițulescu Elena Daniela;
- Transformarea unui post de secretar II S în secretar I S în cadrul Facultății de Teologie, Litere,
Istorie și Arte, pentru postul ocupat de domnul Chițulescu Marius;
- Transformarea unui post de tehnician debutant în tehnician III M în cadrul Centrului pentru
tehnologia informaţiei, calculatoare şi informatizare (C.T.I.C.I.), pentru postul ocupat de domnul
Pițigoi Nifon;
- Transformarea unui post de bibliotecar II S în cadrul Serviciului Bibliotecă în bibliotecar I S,
pentru postul ocupat de doamna Costea Ionela.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV,
Laura Mincă

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

Anexa 1
Componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în sem. I al
anului universitar 2020-2021
1. Facultatea Științe, Educație Fizică și Informatică
a) Departamentul Științe ale Naturii
Nr.
Nr.
Poziția
Funcția
ore/
Disciplinele postului
crt.
postului
Săpt.

1

11

Conferențiar

11

Fitopatologie
Fitopatologie I
Fitopatologie II Micologie
Biologie și Etiopatogenie

Componența comisiei de concurs
PREȘEDINTE:
Conf. univ. dr. POPESCU Aurel – Universitatea din
Pitești – aurel_n_popescu@yahoo.com
MEMBRI:
Prof. univ. dr. habil MITREA Rodi – Universitatea
din Craiova - rodimitrea@yahoo.com
Conf. univ. dr. IACOMI Betrice Mihaela – USAMV
București - b.iacomi@yahoo.fr
Conf. univ. dr. NEAGU Frăsin Loredana–
Universitatea
“Valahia”
din
Târgoviște
loredana.neagu@valahia.ro
C.S.I dr. SUMEDREA Dorin – Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în
Argeș
Horticultură
Ştefănești,
–
dsumedrea@yahoo.com
MEMBRII SUPLEANȚI:
Președinte:
Conf. univ. dr. SOARE Liliana Cristina –
Universitatea din Pitești – soleil_cri@yahoo.com
MEMBRI:
Prof.univ.dr. DOBRIN Ionela – USAMV Bucuresti –
ioneladobrin@gmail.com
Conf. univ. dr. DINCA Niculae – USAMV București
- nicudinca@yahoo.com

Componența comisiei de soluționare
a contestațiilor

PREȘEDINTE :
Conf. univ. dr. ȘUȚAN Anca –
Universitatea
din
Pitești
ancasutan@yahoo.com
MEMBRI:
Prof. univ. dr. TOFAN Lucica –
Universitatea Ovidius din Constanța –
lucicatofan@gmail.com
C.S.I dr. MILITARU Madalina –
Institutul de Cercetare -Dezvoltare
pentru Pomicultură, Mărăcineni, Argeș
– madamilitaru77@yahoo.com

b) Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie
Nr.
Poziția
Funcția
Nr. ore/ Săpt.
Disciplinele postului
crt. postului
Îngrijiri calificate ale bolnavului
critic (ATI și urgențe medicale);
Conferențiar
1
12
11
Îngrijiri calificate în medicină
universitar
de familie;Îngrijiri calificate în
oncologie;
c) Departamentul Educație fizică și sport
Nr.
Nr.
Poziția
Funcția
ore/
crt.
postului
Săpt.

1

13

Conferențiar

11

Componența comisiei de soluționare
a contestațiilor
Imposibilitatea de a constitui Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor
deoarece membrii externi (cf. Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor
didactice și de cercetare vacante din UPIT) nu pot participa la procesul de concurs având
în vedere condițiile limitărilor impuse de pandemia cu virusul SARS -CoV-2
Componența comisiei de concurs

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Gimnastica de bază
Management comparat în
sport
Metodologia cercetării
performanței sportive
Gimnastica în învățământul
liceal și postliceal
Metode de cercetare în
știința sportului și a
educației fizice
Strategii didactice specifice
activităților extracurriculare

PREŞEDINTE:
Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu, Universitatea din
Piteşti
MEMBRI:
1. Prof. univ. dr. Grosu Emilia, Universitatea Babeș
Bolyai din Cluj Napoca
2. Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana, Universitatea
Vasile Alecsandri din Bacău
3. Prof. univ. dr. Damian Mirela, Universitatea Ovidius
din Constanța
4. Conf. univ. dr. Manole Carmen, Universitatea din
Piteşti
MEMBRI SUPLEANŢI
1. Conf. univ. dr. Roşu Daniel, Universitatea din Piteşti
– preşedinte supleant
2. Prof. Univ. dr. Moraru Cristina, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași
3. Prof. univ. dr. Mihăilă Ion, Universitatea din Piteşti –
membru supleant.

Componența comisiei de soluționare
a contestațiilor

PREŞEDINTE
Conf. univ. dr. Fleancu Leonard,
Universitatea din Piteşti
MEMBRI:
1. Conf. univ. dr. Cojanu Florin,
Universitatea din Piteşti
2. Conf. univ. dr. Popescu Corina ,
Universitatea din Piteşti

Anexa 2
PROPUNERI
Privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa anuală de școlarizare, urmare a
solicitărilor formulate de studenți ai Universității din Pitești (angajați, copii ai personalului didactic, didactic
auxiliar, de cercetare și nedidactic aflat în activitate), pentru anul universitar 2020-2021
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7

Numele și prenumele studentului
BUDIN I. IULIAN MARIAN
GEORGESCU A.
GHEORGHIȚĂ
ȚAICU E. ANDREI
DESPINA C.C. ROBERT
ȘTEFAN
DRĂGUȚ M. IONUȚ DANIEL
GEORGESCU C.M. DANIELA
NICOLETA
ENE GH. IOANA MĂDĂLINA

Facultatea/
Specializarea/ an de
studiu
FMT / L-AR 1

Mama salariat UPIT

3.900

Valoar
e bursă
alocată
1.950

FMT / L-ITT / 3

Salariat UPIT

3.900

1.950

FMT / L-IEI 1

Tata salariat UPIT

3.900

1.950

FSED/DREPT–IFR 2

Mama salariat UPIT

3.100

1.550

FSED/L-M 2 – IFR

Mama salariat UPIT

3.100

1.550

FSED / L-CIG 3

Tata salariat UPIT

3.400

1.700

FSED / L-DREPT –
IFR 2

Mama salariat UPIT

3.100

1.550

FSED /L-M – IFR 2

Mama salariat UPIT

3.100

1.550

FSEDSSP / M-CO 1

Salariat UPIT

3.400

1.700

FSEDSSP/L-PIPP 3

Mama salariat UPIT

3.400

1.700

FSEFI / L-INF 1
FSEFI / L-SPM 1
FSEFI / L-INF 2
FSEFI / L-INF 2

Soția salariat UPIT
Mama salariat UPIT
Mama salariat UPIT
Salariat UPIT

3.500
3.500
3.500
3.500

1.750
1.750
1.750
1.750

FSEFI / M-CC 1

Mama salariat UPIT

3.500

1.750

FSEFI / M-CC 2

Salariat UPIT

3.500

1.750

FTLIA / M-LSTAC 1

Tata salariat UPIT
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)
Handicap grav permanent cu
asistent personal - Aprobare C.A.
din 21.10.2020 (adresa nr.
11.000/19.10.2020)
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)
Handicap accentuat permanent –
Aprobare C.A. din 21.10.2020
(adresa nr. 11.000/19.10.2020)

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

3.400

1.700

82.500

41.250

17

TOMESCU M.C.V. ANDREI
OLIVIU
ARVATU (RIZEA) E. PETRUȚA
MIHAELA
FLOREA M.L. ANA MARIA
CLAUDIA
CIOBANU GH. FLORIN
LAE M. DRAGOȘ MARIAN
OPREA E. DAVID TEODOR
PUZDREA GH. LIVIA
UNGUREANU A. ZÎNA
GABRIELA
VASILESCU (COSTACHE) V.
ANDREEA CĂTĂLINA
RĂDULESCU F. VLAD

18

GAGEA (FIRU) I. FLORINA

FTLIA / MMSLMG 1

19

GRIGORESCU (HOLOȘPIN)
CRISTINA ELENA

FTLIA / MMSLMG 1

20

MIHAI GH. LUCIA

FTLIA / MMSLMG 1

21

PARIS M. MIHAI

FTLIA / MMSLMG 1

22

TOMA ROBERTO GABI

FTLIA / MMSLMG 1

23

SILION (LAAGUID) TEODORA
GEORGIANA

FTLIA / L-TOAS 1

24

PARASCA MARIUS

FTLIA / L-TOAS 2

8
9
10
11
12
13
14
15
16

TOTAL:

Motivarea solicitării acordării
bursei speciale din venituri proprii

Taxă de
studiu

