
 ROMÂNIA 
 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

                                                         

                                                                                                                                            Nr. 7949/12.07.2017                                                                                                                                                           

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 12.07.2017 

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 12.07.2017, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Planurile de învăţământ pentru programele de studii de licenţă şi masterat ce vor fi 

aplicate în anul universitar 2017-2018 în cadrul Universităţii din Piteşti. Se transmit spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă Fişa de sinteză privind intenţiile de participare a unităţilor de cercetare din UPIT la 

competiţia de proiecte PN III-P1Subprogramul 1.2.Performanţă instituţională - Proiecte de dezvoltare 

instituţională - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI 2017. 

 

Art.3. Având în vedere modul de repartiţie al punctelor de credit specifice disciplinei Educaţie fizică 

şi sport la programele de studii ale Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, se aprobă 

ca aceste puncte de credit să se regăsească în cele 30 de puncte de credit obligatorii pentru fiecare 

semestru. 

 

Art.4. Se avizează Decanul selectat pentru Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, dl. 

conf. dr. ing. Mihai Oproescu. Se trimite spre validare Senatului universitar după care va fi numit prin 

decizia rectorului. 

 

Art.5. Se aprobă Comisia de evaluare pentru susţinerea lucrării finale de către absolvenţii 

programului de formare continuă "Calitate în învăţământ prin Management Educaţional şi 

Leadership" CMEL, astfel:  

Preşedinte: conf. univ. dr. Bogdan Nicolescu;  

Membri:    prof. dr. ing. Tiberiu Macarie; 

       ş.l. dr. ing. Rodica Niculescu. 

 

Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini privind prestarea de servicii de mentenanţă şi intervenţie în caz de 

urgenţă la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Universitatea din Piteşti şi executarea de lucrări 

de reparaţii generale şi de renovare. 
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Art.7. Se avizează modificările survenite în comisiile de: 

▪ finalizare studii la programul de licenţă "Finanţe şi Bănci"; 

▪ finalizare studii la masterele "Economie şi finanţe europene" şi "Management financiar-

bancar şi în asigurări." 

▪ Admitere 2017, completare comisie iniţială. 

     Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă efectuarea reparaţiilor la corpul de clădire C, în regim de urgenţă, în limita 

fondurilor alocate pentru reparaţii în semestrul II. 

 

Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Achiziţionare aparat dozator de apă pentru dotarea sălilor unde se desfăşoară Admiterea 2017, 

valoare=495 lei; 

▪ Achiziţionare coşuri de gunoi pentru colectare deşeuri în sălile unde se desfăşoară Admiterea 

2017, valoare=40 lei; 

▪  Montare aparate aer condiţionat în sălile A008 şi A009, valoare=1500 lei. Suma este 

disponibilă din contract de furnizare servicii nr.424/04.05.2017; 

▪ Abonament la publicaţia "Teatrul azi", valoare=150 lei; 

▪ Publicaţii solicitate de Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, valoare=1444 lei.  

 

Art.10. Nu se aprobă  achiziţia de publicaţii în limba engleză solicitate de Facultatea de Ştiinţe, 

Educaţie Fizică şi Informatică, valoare=3600 lei. 

 

Art.11. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de furnizări servicii de mentenanţă şi 

suport pentru serverul de e-mail al Universităţii din Piteşti, încheiat cu S.C. CISCO NET GROUP 

SRL. Valoarea contractului este de 500 lei/lună fără TVA. 

 

Art.12. Se aprobă prelungirea detaşării doamnei Nedelcu Ionela pe postul de îngrijitor la Serviciul 

administrativ/ Corp B pentru perioada 01.08.2017- 31.01.2018. 

 

Art.13. Se aprobă alocarea unui spaţiu pentru sediul Societăţii Române de Statistică - filiala Argeş, 

urmând ca acesta să fie identificat de către Prorectorul RSAMSE. 

 

Art.14. Se acordă aviz de principiu pentru solicitarea doamnei Druncea Daniela, absolventă a UNEFS 

Bucureşti în promoţia 2014, de a susţine examenul de licenţă la UPIT- Facultatea de Ştiinţe, Educaţie 

Fizică şi Informatică, sesiunea septembrie 2017, cu condiţia completării dosarului personal cu 

documentele necesare conform Regulamentului de finalizarea studiilor, anul universitar 2016/2017. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se avizează solicitarea  doamnei lect. univ. dr. Nicoleta Isac privind acordarea unui concediu 

fără plată în perioada 01.08.2017-31.01.2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.16. Se avizează Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru 

studenţi ai Universităţii din Piteşti - Revizia a II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.17. Se avizează Regulamentul de întocmire a statelor de funcţiuni pentru învăţământul cu 

frecvenţă redusă în anul universitar 2017 -2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.18. Se amână încheierea unui act adiţional la contractul de studii pentru studenţii de la 

programele de studii "Educaţie fizică şi sportivă" şi "Sport şi performanţă motrică" privind activităţi 

legate de sporturi de iarnă. Se redirecţionează către Compartimentul Juridic. 

 

Art.19. Decontarea transportului pentru cadre didactice se face doar pentru deplasările de la Piteşti în 

filiale şi pentru titularii dintr-o filială în altă filială a universităţii. Nu se decontează transportul pentru 

deplasarea de la domiciliu la sediu. 

 

Art.20. Se avizează componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de 

doctorat în anul universitar 2017-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.21. Se avizează Metodologia de decontare a abonamentelor de transport pentru studenţi ai UPIT, 

revizie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

 

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind recepţia finală la corpul B central şi solicitare alocare bugetară de către 

MEN pentru dotări; 

▪ Informare privind stadiul de finalizare a dosarului de autoevaluare în vederea evaluării 

instituţionale; 

▪ Structura paginii web a facultăţilor va fi modificată, conform formatului stabilit la nivel de 

universitate, până la data de 01.09.2017; 

▪ Informare privind stadiul de încărcare a platformei de e-learning. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


