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                                                                                                                                            Nr. 2936/15.03.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 15.03.2018 

 

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  15.03.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Raportul privind starea universității - 2017". Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.2. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării şi înscrierii 

calificărilor aferente programelor de studii de licenţă în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior, astfel: 

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept/Management, tarif=1162 lei; 

 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept/ Drept, tarif=1162 lei; 

 Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/Electromecanică, tarif=1162 lei. 

 

Art.3. Se avizează, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, înființarea unui 

program de studii universitare de masterat "Chimie criminalistică" în domeniul Chimie precum şi 

planurile de învăţământ aferente noului program. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează susținerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea din Piteşti pentru 

un număr de 43 de absolvenți ai programului de licență Kinetoterapie și motricitate specială -

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dnei. lect. univ. dr.  Carmina Tolbaru  

care se află în concediu creștere copil, doamnei lect. univ. dr. Andra Puran, în regim de plata cu ora, 

în semestrul II, anul universitar 2017/2018. 

 

Art.6. Se aprobă, la solicitarea doamnei conf. univ. dr. Stan Maria Magdalena în calitate de manager 

al proiectul ROSE – 67/SGU/NC/I, suplimentarea orelor pentru membrii echipei de implementare. 

 

Art.7. Se aprobă  recuperarea activităților didactice și susținerea evaluărilor finale pentru un număr 

de 34 de studenți ai programelor de studii de licenţă Educaţie Fizică şi Sport respectiv masterat Sport 

şi Performanţă Motrică, în perioada 12-15.03.2018 la Cabana Postăvaru (județul Brașov).  
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Studenţii sunt însoţiţi de următoarele cadre didactice: conf. univ. dr. Daniel Roşu şi as. univ. dr. 

Sebastian Enache. 

 

Art.8. Se aprobă mutarea pe perioadă determinată a unui muncitor calificat cu atribuții de pază, în 

persoana domnului Loghin Daniel, de la Căminele nr. 2 și nr. 3 la spațiile de învățământ Corp B 

începând cu data de 15.03.2018. 

 

Art.9. Se aprobă deplasarea doamnei conf. univ. dr.  Dabu Bianca în Bulgaria, în perioada 15-

16.03.2018, pentru participare la manifestare științifică. Cheltuielile cu deplasarea sunt suportate din 

fonduri proprii. 

 

Art.10. Se aprobă returnarea sumei de 1955 euro reprezentând taxă de școlarizare plătită pentru 

cetăţeni străini care nu s-au prezentat la studii în anul pregătitor de limba română: Rabah Hadi şi 

Mahmoud Alkhatib. 

 

Art.11. Se aprobă închirierea unei  camere de protocol în căminele UPIT pentru dna. Insaf Bahnini 

din Maroc - beneficiara unei burse de cercetare doctorală a AUF în cadrul programului de burse 

”Eugen Ionescu”, în perioada 01.05-31.07.2018. 

 

Art.12. Se aprobă încheierea un nou contract de comodat cu Colegiul Naţional Pedagogic Carol I din 

Câmpulung pentru  filiala universităţii, începând cu luna martie 2018. 

 

Art.13. Se aprobă acordarea  amfiteatrului CC1, luni, 19.03.2018, între orele 18:00-20:00, pentru 

desfășurarea unei activități în cadrul anului centenar şi anume lansarea filmului ”Unioniștii”. 

 

Art.14. Se adoptă punctul de vedere oferit de Biroul Juridic cu privire la justificarea reţinerilor şi 

plăţii contribuţiilor către CAS şi CASS începând cu data de 01.01.2018 în cazul cadrelor didactice 

asociate. Se constată că aceste reţineri şi plăţi sunt conforme cu legislaţia în vigoare. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serviciul Administrativ –achiziţie servicii de verificare a instalațiilor de utilizare a gazelor 

naturale. Valoare= 6295 lei; 

 Serviciul Administrativ– realizare expertiză tehnică pentru structura de rezistență la Casa 

Universitarilor. Valoare= 40000 lei; 

 Serviciul Administrativ – lucrări de reparații fațadă Corp I. Valoare= 26108,60 lei; 

 FMT – achiziţie papetărie, birotică. Valoare= 1302,80 lei; 

 Biblioteca Universităţii din Piteşti – achiziţie papetărie. Valoare= 465 lei; 

 FSEFI – achiziţie papetărie, birotică. Valoare= 2224,35 lei; 

 Biroul Tehnic Investiții –lucrări de igienizare în spălătorie campus Gh. Doja. Valoare= 14500 

lei; 

 Biroul Tehnic Investiții –lucrări de alimentare cu apă rece grupuri sanitare și reparare 

conductă canalizare. Valoare= 12000 lei; 

 Senat – achiziţie ștampile. Valoare= 140 lei; 

 FSEFI – materiale necesare pentru amenajare stand la Simfonia lalelelor 2018 pentru studenţii 

specializărilor Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului. Valoare=1743 lei; 
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 FSEFI – materiale necesare pentru amenajare stand la Simfonia lalelelor 2018 pentru studenţii 

specializării Horticultură. Valoare= 1460 lei; 

 FSED – achiziţie switch 5 porturi pentru conectarea la reţea a unui multifuncţional din 

secretariatul facultăţii. Valoare= 60 lei. 

 

Art.16. Se aprobă organizarea cursurilor festive prilejuite de terminarea studiilor de licenţă, pentru 

absolvenţii promoţiei 2018, în Corpul Central al UPIT,  în perioada 28.05-02.06.2018. 

 

Art.17. Se  aprobă derularea unui sampling ”Bomboane ROM” în campusul studenţesc din str. 

Gh.Doja și la Rectorat în data de 22.03.2018, orele 10:00-16:00. 

 

Art.18. Se aprobă ca în data de 10.04.2018 (marţi) să se acorde zi liberă cu recuperare pentru 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic, cu asigurarea permanenţei acolo unde este cazul. 

 

Art.19. Se aprobă punerea la dispoziţia organizatorilor TIE 2018 - care se va desfăşura în perioada 

18-20.04.2018- sala Senatului, Academica şi spaţii din corpul B-Rectorat. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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