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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                 

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 19.07.2017 

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 19.07.2017, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează, la propunerea Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, următoarele:  

▪ Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică; 

▪ Contract de studii în cadrul programului de formare psihopedagogică, nivel I; 

▪ Contract de studii în cadrul programului de formare psihopedagogică, nivel II; 

▪ Contract de studii în cadrul programului de formare psihopedagogică, nivel I în regim postuniversitar; 

▪ Contract de studii în cadrul programului de formare psihopedagogică, nivel II în regim postuniversitar. 

 

Art.2. Se avizează solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare de a scoate la 

concurs un post de conferenţiar în Statul de Funcţiuni al Departamentului de Electronică, Calculatoare şi 

Inginerie Electrică pentru anul universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează componenţa comisiei de finalizare studii a programului de formare continuă "Calitate 

în învăţământ prin Management Educaţional şi Leadership" organizat prin "Centrul de Formare 

Muntenia", astfel:  

▪ Conf. univ. dr. Bogdan Nicolescu - preşedinte; 

▪ Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel - membru; 

▪ Col.(r) ing. Teodor Ghiţescu –membru; 

▪ Mihaela Marin –secretar. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează componenţa comisiei de finalizare studii a programului de formare continuă 

"Management Strategic Preuniversitar Performant" organizat prin "Centrul de Formare Muntenia", 

astfel:  

▪ Conf. univ. dr. Bogdan Nicolescu - preşedinte; 

▪ Prof. univ. dr. Tiberiu Macarie - membru; 

▪ Lect. univ. dr. Rodica Niculescu –membru; 

▪ Mihaela Marin –secretar. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.5. Se aprobă deplasarea la Braşov, în perioada 6-8 septembrie 2017, a doamnelor Răbigan Tudoriţa 

şi Tuiu Mihaela de la Biblioteca UPIT pentru participare la Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din 

România. Cheltuiala estimată este de 770 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii. 

 

Art.6. Se aprobă prelungirea perioadei de custodie a aparatului "Agitator orbital" aflat în locaţia 

Centrului de Cercetări al Facultăţii de Horticultură a USAMV Bucureşti, până la data de 14.06.2018. 

 

Art.7. Se aprobă remunerarea persoanelor implicate în derularea examenelor de finalizare studii pentru 

absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, în sesiunea iulie 2017, conform propunerilor Facultăţii 

de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, în baza protocolului încheiat cu Universitatea "1 Decembrie 

1918" din Alba Iulia. 

 

Art.8. Se aprobă prelungirea detaşării doamnei Pîrnuţă Iuliana pe postul vacant de Administrator 

financiar IIS din cadrul Biroului Financiar, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.08.2017. 

 

Art.9. Se aprobă prelungirea detaşării domnului Samoilă Nicolae pe postul vacant de Inginer I AS din 

cadrul Serviciului Prevenire Protecţie privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă, pe o perioadă de 6 luni, 

începând cu data de 01.09.2017. 

 

Art.10. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii, pe bază de protocol, a amplasamentului constituit din teren şi 

construcţie, situat în str. Târgu din Vale nr.1, aflat în administrarea Universităţii din Piteşti, în suprafaţă 

de 900 mp, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţii "Cămin studenţesc".  

 

Art.11. Se aprobă Sinteza 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.  

Se aprobă participarea UPIT în această competiţie în calitate de coordonator pentru proiectele pentru 

care s-au prezentat intenţii de participare: Bioeconomie; Energie, mediu şi schimbări climatice; TIC, 

spaţiu, securitate; Eco-nanotehnologii şi materiale avansate; Patrimoniu şi identitate culturală. Pentru 

aceste domenii nu vor putea fi depuse alte cereri de proiecte având UPIT în calitate de coordonator. 

 

Art.12. Se aprobă ca plata drepturilor salariale aferente zilelor de concediu de odihnă pentru personalul 

din cadrul universităţii  să se efectueze pe data de 14.09.2017. 

 

Art.13. Solicitarea doamnei Creţu Florina - studentă în anul I la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică, specializarea Asistenţă Medicală Generală se direcţionează către conducerea facultăţii 

pentru analiză şi propuneri privind obţinerea de credite în avans în anul universitar 2017/2018. 

 

Art.14. Se aprobă, la solicitarea AIESEC Piteşti, achitarea cheltuielilor de întreţinere ocazionate de 

cazarea studenţilor străini, proporţional cu zilele de cazare efectivă şi nu pentru o lună întreagă. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Materiale solicitate de Serviciul Administrativ pentru necesarul de reparaţii şi întreţinere, 

valoare=2247 lei; 
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▪ Bidoane pentru dozatoare de apă, valoare=285 lei; 

▪ Materiale consumabile pentru desfăşurarea activităţii la Editura Universităţii, valoare=1955 lei; 

▪ Achiziţionare banner Admitere 2017, valoare=1310 lei; 

▪ Achiziţionare switch cu 8 porturi şi prelungitoare pentru funcţionarea internetului în sălile unde 

se desfăşoară admiterea=150 lei; 

▪ Aparat de aer condiţionat în sala 16- Rectorat, valoare=2100 lei; 

▪ Servicii de închiriere butelii de gaze speciale pentru activităţi de cercetare la CRC&D AUTO, 

valoare=173,60 lei. 

 

Art.16. Având în vedere Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900 / 16.05.2017- Metodologia de școlarizare a 

românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata 

taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând 

cu anul universitar 2017-2018, la Admiterea 2017 candidaţii se înscriu cu copii ale documentelor 

solicitate la dosarul personal urmând ca la înmatriculare să prezinte documentele în original.  

  

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

▪ La şedinţa de astăzi participă studenta Ema Dobrin din partea AIESEC; 

▪ În perioada 07- 28.08.2017 casieria va fi închisă, excepţie face ziua de 11.08.2017 când se pot 

ridica salariile. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


