ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 6332/23.05.2018
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 23.05.2018
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 23.05.2018,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind componența
comisiei de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2018, la Colegiul Terţiar Nonuniversitar:
-

Conf.univ.dr. Mădălina Marian- preşedinte;
Lect.univ.dr. Gisela Cumpenaşu- membru;
Lect.univ.dr. Cristina Ponepal- membru;
Prof.univ.dr. Luigi Popescu- membru;
Magdalena Dănilă- secretar;
Ş.l.dr.Monica Ţînţu-membru supleant.

Comisia de contestaţii:
-

Lect.univ.dr. Remus Cîrstea;
Lect.univ.dr. Alina Păunescu;
Magdalena Dănilă- secretar;
Ş.l.dr.Monica Ţînţu-membru supleant.

Art.2. Se avizează repartizare locuri/granturi de studii pentru programele universitare de licență și
master în anul universitar 2018-2019, pentru candidații de etnie romă și absolvenți de licee situate în
mediul rural. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă, la propunerea prorectorului pentru Relaţii Internaţionale, alocarea granturilor de
studii finanţate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni, pe specializări, anul universitar
2018-2019.
Art.4. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării
aferentă programului de studiu de masterat "Limbaje specializate și traducere asistată de calculator", din
cadrul FTLIA, în RNCIS, în cuantum de 290,50 lei.
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Art.5. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propuneri privind acordarea de
burse din venituri proprii, în conformitate cu art. 19, alin. 2 din Regulamentul privind acordarea burselor
de studii de licență și masterat la Universitatea din Piteşti.
Art.6. Se aprobă suspendarea caliăţii de student pentru neplata taxei de studiu conform propunerilor
facultăţilor din structură. Calitatea de student poate fi redobândită cu aprobarea decanului facultăţii
atunci când se face dovada achitării sumei restante.
Art.7. Se avizează solicitarea doamnei lect.univ.dr.Alina Ștefan privind acordul de participare la
schimbul interacademic din cadrul proiectului LEA ”GDRI ECO Math”în perioada 10-23.09.2018. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se avizează scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare în statistică, pe perioadă
determinată (6 luni), în cadrul CRC&D Auto. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se amână rezoluţia la solicitarea domnului ş.l.dr.ing. Cătălin Ducu – Director CRC&D Auto,
privind alocarea sălilor A112 și A113 către CRC&D-AUTO pentru desfăşurarea stagiilor de cercetare a
studenţilor masteranzi şi doctoranzi şi pentru amenajarea unui laborator necesar derulării proiectelor
PCCDI.
Art.10. Se respinge cererea doamnei conf.univ.dr. Bondoc Maria Daniela privind decontarea din
veniturile universităţii a cheltuielilor de deplasare la Cluj-Napoca pentru participare la a 44-a întâlnire
anuală a cadrelor didactice care predau disciplina Analiză economico-financiară.
Art.11. Se avizează solicitarea depusă de departamentul Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şi
Asistenţă socială în legătură cu menţinerea calităţii de titular a d-lui conf. univ. dr. Constantinescu
Cornel. Dosarul cu documente conform cu Metodologia privind menținerea calității de titular în
învățământ și/sau în cercetare a cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta
de 65 de ani va fi înaintat comisiei de analiză şi transmis spre aprobare Senatului universitar.
Art.12. Se aprobă detașarea unei persoane de la firma V.V.P. NEGOIU SRL pe un post de muncitor
calificat (ajutor bucătar) la Cantina UPIT, pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 01.06.2018.
Art.13. Se respinge solicitarea Direcţiei General Administrative privind participarea domnului MariusMarian Botofei la cursurile de pregătire privind noua platforma a achizițiilor publice SICAP în perioada
20-24 iunie 2018 la Mamaia.
Art.14. Se aprobă solicitarea S.C. Innovera Consulting SRL de închiriere a unui spațiu pentru
desfășurare cursuri de antreprenoriat finanţate prin proiect POCU şi se alocă sala de lectură a bibliotecii
universitare. Se va percepe taxă de închiriere de 300 lei/zi.
Art.15. Se aprobă achiziţie de ştampile necesare desfăşurării activităţii Colegiului Terțiar
Nonuniversitar, valoare= 150 lei.
Art.16. Se aprobă achiziţia de echipamente de laborator (freze, cuţite, burghie) la solicitarea Facultăţii
de Mecanică şi Tehnologie, valoare = 2488 lei.
Art.17. Se amână rezoluţia la referatul de necesitate privind achiziţia unui multifuncțional pentru
secretariatul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, valoare= 10000 lei.
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Se va lansa cerere de ofertă privind repararea multifuncţionalelor defecte sau achiziţie de aparate noi
unde este cazul; rămâne în sarcina DGA.
Art.18. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea domnului Marcu
Octavian Ionuţ, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept- IFR, promoţia 2017 de a susţine
examenul de licenţă la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.
În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
 Sofia Nicola, Prodinf Software SRL – adresă informare privind intrarea în vigoare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal. Rămâne în analiză desemnarea unei persoane responsabile din partea UPIT sau
achiziţie de servicii de la firmă specializată. Se va introduce articol specific în contractul de
studii al studenţilor.
 Informare privind vizita unor directori de institute de învăţământ din Franţa în scopul unei
colaborări cu UPIT în zona învăţământului terţiar nonuniversitar, cu posibilitatea accesării de
finanţare prin AUF;
 Transmitere necesar materiale pentru admitere până vineri, 25.05.2018.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

