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MINISTERUL
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Nr. 7429/16.06.2021
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 16.06.2021
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 16.06.2021,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează ″Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul
Terțiar Nonuniversitar″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează componența comisiei de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2021 la Colegiul
Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Colegiului
Terțiar Nonuniversitar pentru un mandat de 4 ani. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă componența comisiei din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata
de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, precum și cuantumul taxei de echivalare de 200 lei
/candidat.
Art.5. Se aprobă componența comisiei din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata
de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, pentru cadre didactice din învățământul
preuniversitar, specializarea matematică, precum și cuantumul taxei de echivalare de 200 lei /candidat.
Art.6. Se aprobă organizarea în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic a unor
cursuri de pregătire la disciplina Pedagogie în scopul pregătirii pentru susținerea examenului pentru
acordarea gradului didactic II precum și cuantumul taxei de 500 lei / cursant.
Art.7. Se aprobă cuantumul taxei de studiu datorată de studentele Dumitrache Andreea Ioana, Michel
Emilia Georgiana și Andrei Maria Claudia de la Facultatea de Științe Economice și Drept, retrase de pe
locurile subvenționate în anul universitar 2020-2021 și anume suma de 1700 lei/ persoană.
Art.8. Se aprobă deplasarea dlui. conf.dr.ing. Laurențiu Mihai Ionescu la manifestarea științifică
ModTech2021 International Conference, Eforie Nord, Constanța, 23-26.06.2021 cu decontarea taxei de
participare în valoare de 887 lei conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de
participare la manifestări științifice.
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Art.9. Se aprobă plata tarifului de 346 lei pentru înscrierea programului postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă ″Expert dezvoltare durabilă″ în RNPP.
Art.10. Se aprobă plata tarifului de 24702 lei către ARACIS pentru evaluarea periodică a programului
de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar la filiala Slatina.
Art.11. Se aprobă plata tarifului de 24702 lei către ARACIS pentru evaluarea periodică a programului
de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar la filiala din Rm. Vâlcea.
Art.12. Se aprobă următoarele restituiri de taxe către cetățeni străini care au achitat taxa pentru anul
pregătitor de limba română:
▪ Abril Abderrahman –suma de 1980 euro ;
▪ Kuyindama Kahumba Jeancy –suma de 1620 euro.
Art.12. Se aprobă următoarele reportări de taxe achitate de către cetățeni străini pentru anul pregătitor
de limba română, pentru anul universitar 2021-2022:
▪ Salhi Bilal –suma de 1980 euro,
▪ Mida Mohammed –suma de 1980 euro.
Art.13. Se aprobă solicitarea studenților El Marouni Marian și El Marouni Ali privind reducerea cu 50%
a taxei de cazare la cămin pe perioada vacanței de vară.
Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Serviciul Administrativ, Corp A – achiziție racord flexibil, spray autoapărare, valoare= 402 lei;
▪ Serviciul Administrativ – achiziție stick 32Gb, valoare= 1800 lei;
▪ Biroul Achiziții – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 2103,50 lei;
▪ Biroul Tehnic Investiții –prelungire contract DOCLIB, valoare= 1428 lei;
▪ DGA – achiziție servicii de colectare deșeuri, valoare= 5080 lei;
▪ Prorector CSI – achiziție licență Matlab Campus Wide, valoare= 75500 lei.
Art.15. Se solicită dnei. Secretar Șef să completeze raportul cu privire la activitatea de verificare a unor
documente de la dosarele personale ale studenților din facultăți cu o situație tip sinteză per fiecare
secretară responsabilă cu gestiunea studenților. Raportul completat va fi prezentat Consiliului de
Administrație în următoarea ședință.
Art.16. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la contractul nr.10750/14.10.2020 astfel încât suma de
135 520,13 lei reprezentând cheltuieli neprevăzute să poată fi achitată constructorului, în limitele legii,
respectând încadrarea în timpul rămas până la expirarea contractului. Direcția Generală Administrativă
va elabora documentația necesară în acest scop.
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