MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE SI
CERCETARII
STIINTIFICE

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nr. 17403/14.12.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 14.12.2016
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 14.12.2016 ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează „Planul Strategic al Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă pentru
perioada 2016-2020“. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează „Planul Operațional al Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă pentru
perioada 2016-2020“. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se amână avizarea „Regulamentului privind examinarea și notarea studenților”.
Art.4. Se avizează numirea domnului ș.l .dr.ing. Daniel Constantin ANGHEL în funcția de Director al
Departamentului de Fabricație și Management Industrial - Facultatea de Mecanică și Tehnologie. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează numirea domnului ș.l.dr.ing. Daniel Constantin ANGHEL ca reprezentant al cadrelor
didactice din Departamentului de Fabricație și Management Industrial în Senatul Universității din
Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se avizează numirea studentelor Badea C. Ana Gabriela (anul III- Autovehicule Rutiere) și
Năstase Nițu Ad ina Mihaela (anul III- Inginerie Economică Industrială) ca reprezentante ale studenților
din Facultatea de Mecanică și Tehnologie în Senatul Universității din Pitești. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.7. Se aprobă eliberarea atestatelor de echivalare a studiilor universitare de scurtă durată cu ciclul I
de studii universitare de licență, în domeniul „Științe ale Educației”, specializarea „Pedagogia
Învățământului Primar“ pentru d -na Popescu M. Elena și d -na Drăgoi M. Maria. Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie va suporta, din fonduri proprii, suma de 100 lei reprezentând
cheltuielile de judecată.
Art.8. Se aprobă reînmatricularea studentului Dumitrescu Dionisie Florin în anul IV la programul de
studii „Ingineria Mediului” cu achitarea taxei de reînmatriculare și taxei aferente punctelor de credit
nepromovate.
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Art.9. Se amână adoptarea unei hotărâri privind solicitarea domnului Zaharie Alin Ionu ț de restituire a
primei tranșe din taxa de studii pentru anul universitar 2016-2017, până la clarificarea situației de către
secretariatul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică.
Art.10. Consiliul de Administrație solicită Senatului universității aprobarea propunerii ca termenul
limită pentru plata celei de-a doua tranșe a taxei de studii să fie amânat până la data de 17.01.2017.
Art.11. Se aprobă trecerea studentului Călbureanu Popescu Călin Mihnea de la Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie, programul de studii de licență „Psihologie“, anul I pe loc cu taxă
deoarece a mai fost admis la studii pe loc subvenționat și la Universitatea din Craiova.
Art.12. Se aprobă, la solicitarea Serviciului Bibliotecă, prelungirea contractelor cu furnizorii: S.C.
Dalumsi Moraru SRL; S.C. Universul Juridic Magazin SRL; S.C. Orion Press Impex 2000 SRL; S.C.
Romdidac S.A. astfel încât termenul de livrare pentru publicațiile restante nelivrate să fie până la data de
30.06.2017.
Art.13. Se amână adoptarea unei hotărâri privind achiziționarea unui abonament la publicația lunară
„Economistul”. Se solicită punct de vedere din partea conducerii Facultății de Științe Economice și
Drept.
Art.14. Se aprobă achitarea sumei de 200 lei reprezentând contravaloarea abonamentului pentru anul
2016 la Platforma de testare psihologică COGNITROM ASSESSMENT SYSTEM, necesară în
realizarea activităților de consiliere și evaluare psihologică specifice Centrului de Consiliere și Orientare
în Carieră.
Art.15. Se aprobă reamenajarea unui spațiu adecvat colectivului de limba și literatura română și
colectivului de limba și literatura franceză prin î ndepărtarea peretelui care desparte sălile B 011 și B 012
și crearea unui spațiu comun agreat de ambele colective.
Art.16. Se aprobă achiziția de piese și materiale necesare depanării unei stații de lucru (C201) precum și
modificării infrastructurii de telecomunicații și calculatoare în corpul B. Valoare achiziție=1076 lei.
Art.17. Se aprobă Centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea de burse
şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti în anul universitar 2016-2017
– sem. I ( burse de performanță , burse de merit și burse de ajutor social).
Art.18. Se aprobă Centralizatorul bursierilor statului român, cu bursă, în anul universitar 2016-2017.
Art.19. Nu se aprobă referatul înaintat de Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică privind
cheltuieli ocazionate de Ziua porților deschise și ornamente de Crăciun.
Art.20. Se aprobă numirea temporară a doamnei ec. Lucia Stan în funcția de contabil șef pentru
perioada 15.12.2016-31.03.2017.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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