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                                                                                                                                            Nr. 9361/11.07.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 11.07.2018 

 

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 11.07.2018 , 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Structura generală a anului universitar 2018-2019". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează model "Contract de studii pentru anul universitar 2018-2019". Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează model "Contract de studii pentru Colegiul Nonuniversitar Terțiar pentru anul 

universitar 2018-2019". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Taxe de școlarizare valabile în anul universitar 2018-2019" conform modificărilor 

survenite la categoria "Alte taxe". Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Taxe de școlarizare pentru programele de studii psihopedagogice Nivel I și Nivel 

II valabile pentru anul universitar 2018-2019". Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează numirea dlui. lect. univ. dr. Tudor Cicerone Petrescu  în funcţia de  director al 

Centrului de Formare Muntenia începând cu data de 01.09.2018. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.7. Se aprobă propunerile privind  exmatricularea a trei studenți din Camerun înmatriculaţi în anul 

universitar 2017/2018 la programul pregătitor de limba română şi care nu şi-au îndeplinit obligaţiile 

contractuale pentru studii, conform referatului înaintat de conducerea FSESSP. 

 

Art.8. Se avizează propunerea de optimizare a învățării limbilor străine în universitate formulată de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă Raportul Comisiei de  Audit asupra misiunii de monitorizare a examenelor susținute 

de studenți cu domnul conf. univ. dr. Grădinaru Doruleț. 
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Art.10. Se aprobă Raportul de audit intern privind evaluarea activităților desfășurate în DPPD și 

Departamentul de Științe ale Educației, în perioada 18-22.06.2018. 

 

Art.11. Se aprobă cererea formulată de dl. Filip Radu Constantin privind transfer de la Universitatea 

Tehnică de Construcții București la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, TCM, anul II în anul 

universitar 2018/2019. 

 

Art.12. Se aprobă prelungirea detașării  drei. Oțelea Iustina Elena pe postul de consilier juridic II S 

din cadrul Biroului Juridic pentru perioada 01.08.2018-31.01.2019. 

 

Art.13. Se  aprobă relocarea paznicilor disponibili din corpurile A, B, D pe perioada admiterii la 

casieria temporară din corpul B, pe perioada desfăşurării admiterii 2018. 

 

Art.14. Se  aprobă prelungirea detașării  dnei. Nedelcu Ionela pe postul de îngrijitor la Corpul B, 

pentru perioada 01.08.2018-31.01.2019. 

 

Art.15. Se aprobă ocuparea temporară a postului de Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal aflat în structura Biroului Juridic, prin detaşare, pe o perioadă de 6 luni începând cu data de 

03.09.2018. 

 

Art.16. Se aprobă acces în aula Iustin Patriarhul din corpul B al UPIT pentru organizarea în data de  

6 octombrie 2018 a Conferinței Asociației Surzilor - Filiala Pitești. 

 

Art.17. Se aprobă plata către OSIM a taxelor de publicare, tipărire și eliberare pentru două brevete 

(92 lei / brevet) precum și taxa de menținere în vigoare pentru primii  6 ani (1370,8 lei / brevet). 

Titularul celor două brevetele de invenţie este Universitatea din Piteşti.  

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 DGA – achiziţie cablu UTP, mufe, prelungitoare, switch, markere pentru corp B, valoare= 

790 lei, din taxele încasate la admitere; 

 DGA –servicii de curățenie, salubrizare şi conservare pentru Casa Universitarilor, valoare= 

4855 lei; 

 CTICI – achiziţie certificat de securitate SSL pentru serverul de poștă electronică, valoare= 

1000 lei; 

 Serviciul Administrativ – Cămine 2+3 – achiziţie materiale pentru reparații, valoare= 6056,50 

lei. 

 

Art.19. Se amână discutarea raportului individual privind transformarea postului ocupat de Badii 

Sorinel din administrator patrimoniu II S în administrator patrimoniu I S. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

         Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 


