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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                 

 

                              HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 02.05.2017 

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 02.05.2017, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează componența comisiilor de finalizare a studiilor de licență și master la Facultatea de 

Mecanică și Tehnologie, sesiunea iulie 2017. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2.  Se aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele de licență în anul 

universitar 2017/2018, astfel: 

 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică=240 locuri; 

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie=100 locuri; 

 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare=88 locuri; 

 Facultatea de Științe Economice și Drept=131 locuri; 

 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie=130; 

 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte=105. 

Total universitate=794 locuri. 

 

Art.3. Se aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele de master în anul 

universitar 2017/2018, astfel: 

 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică=131 locuri; 

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie=58 locuri; 

 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare=40 locuri; 

 Facultatea de Științe Economice și Drept=65 locuri; 

 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie=51; 

 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte=71. 

Total universitate=416 locuri. 

 

Art.4. Se aprobă deplasarea unei echipe de 5 studenți ai Facultății de Mecanică și Tehnologie însoțiți de 

ș.l.dr.ing. Monica Bâldea  și ș.l.dr.ing. Mihaela Istrate la Iași pentru participare la faza națională a 

concursului profesional studențesc de Mecanică „Andrei G. Ioachimescu", 18-20.05.2017. Se aprobă 

decontarea cheltuielilor cu deplasarea cu auto proprii ale cadrelor didactice precum și a cheltuielilor 

pentru cazarea cadrelor didactice în cuantum de 1400 lei. 
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Art.5. Se aprobă deplasarea , în perioada 05-09.06.2017, în stațiunea Băile Herculane, a unui grup de 60 

de studenți în anul I la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială însoțiți de: prof.univ.dr. 

Constantin Ciucurel, conf.univ.dr. Emil Fieroiu, conf.univ.dr. Elena Ioana Iconaru și lect.univ.dr. 

Mariana Tudor. Cheltuielile de transport, cazare și masă pentru cadrele didactice sunt estimate la 1520 

lei și se suportă din venituri proprii ale universității. 

 

Art.6. Se aprobă restituirea taxelor de școlarizare achitate de cetățeni străini Universității din Pitești 

deoarece aceștia nu au primit viză de studii pentru România: 

 Conakry Ibrahima Keita din Guineea; 

 Mayordome Voumou Sophie Grace din Congo; 

 Ngoma Mavoungou Bailiel Telly din Congo. 

Sumele de restituit sunt conform avizului Serviciului de Contabilitate. 

 

Art.7. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Achiziționarea de materiale și dispozitive necesare conectării la internet a corpului 

ACADEMICA, valoare=1050 lei; suport videoproiector, pânză de proiecție și cabluri de 

alimentare, valoare=5080 lei; 

 Achiziționarea de materiale și dispozitive necesare conectării la internet a corpului Sala 

Polivalentă, valoare=840 lei; 

 Materiale publicitare pentru evenimentul „Ziua studentului internațional“, ediția a-V-a, 

19.05.2017, valoare=515.80 lei și servicii de organizare eveniment (aranjamente florale, 

catering) în valoare de 6000 lei, din venituri proprii ale universității; 

 Materiale consumabile pentru Compartimentul Juridic, valoare=617 lei; 

 Materiale consumabile pentru Compartimentul Acte Studii, valoare=2378 lei; 

 Servicii de spălătorie auto, valoare 140 lei. 

 

Art.8. Se aprobă deplasarea doamnei conf.univ.dr. Adriana Gabriela Plăiașu la București în data de 

04.05.2017 pentru participare la Seminarul Asociației COST. Cheltuiala cu deplasarea se suportă din 

venituri proprii ale universității. 

 

Art.9. Se aprobă deplasarea domnului ș.l.dr.ing. Daniel Constantin Anghel la Iași, în perioada 24-

27.05.2017, pentru participare la Conferința IMANEE 2017. Costurile deplasării sunt estimate la 1100 

lei și se decontează conform „Procedurii operaţională privind decontarea cheltuielilor participării la 

manifestări științifice recunoscute și pentru activități în sprijinul cercetării a cadrelor didactice și 

cercetătorilor din Universitatea din Pitești“, art.91 din CCM. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 


