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                                                                                                                                            Nr. 10031/18.07.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 18.07.2018 

 

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 18.07.2018 , 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează rezultatele concursurilor desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în sem. II al anului universitar 2017-2018 la Universitatea din Pitești. Se transmit 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă angajarea pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.07.2018, în postul de 

referent de specialitate a domnului Matea Alexandru cu cheltuiala salarială prevăzută în bugetul 

proiectului Erasmus+ 2017 – KA107-035813. 

 

Art.3. Se aprobă transferul unui loc CPV de la programul de studii universitare de licență Chimie la 

programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și Motricitate Specială şi rezervarea acestuia 

până la sfârşitul perioadei de admitere 2018. 

 

Art.4. Se aprobă plata sumei de 5614,5 lei  către ARACIS  reprezentând taxa de evaluare periodică a 

domeniului de masterat Management, precum şi a programelor de studii de masterat stabilite de 

ARACIS din cadrul acestui domeniu, din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept.  

 

Art.5. Se aprobă plata sumei de 22458 lei către ARACIS reprezentând taxa de evaluare periodică a 

programului de studii de licenţă Economia comerțului, turismului și serviciilor, forma de învățământ 

cu frecvenţă, domeniul de studii Administrarea Afacerilor, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Drept. 

 

Art.6. Se aprobă plata sumei de 3.743 lei către ARACIS reprezentând taxa de evaluare periodică a 

domeniului de masterat Administrarea Afacerilor precum şi a programelor de studii de masterat 

stabilite de ARACIS din cadrul acestui domeniu, din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept.  

 

Art.7. Se aprobă plata sumei de 5614,5 lei  către ARACIS  reprezentând taxa de evaluare periodică a 

domeniului de masterat Finanțe precum şi a programelor de studii de masterat stabilite de ARACIS 

din cadrul acestui domeniu,  din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. 
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Art.8. Se aprobă plata sumei de 5614,5 lei  către ARACIS  reprezentând taxa de evaluare periodică a 

domeniului de masterat Drept, precum şi a programelor de studii de masterat stabilite de ARACIS din 

cadrul acestui domeniu,  din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. 

 

Art.9. Se aprobă plata sumei de 3.743 lei către ARACIS reprezentând taxa de evaluare periodică a 

domeniului de masterat Științe Administrative precum şi a programelor de studii de masterat stabilite 

de ARACIS din cadrul acestui domeniu,  din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. 

 

Art.10. Se aprobă plata sumei de 5614,5 lei  către ARACIS  reprezentând taxa de evaluare periodică 

a domeniului de masterat Contabilitate precum şi a programelor de studii de masterat stabilite de 

ARACIS din cadrul acestui domeniu,  din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. 

 

Art.11. Se aprobă plata tarifului în valoare de 1162 lei pentru verificarea dosarelor în vederea 

validării şi înscrierii calificărilor aferente programului de studii de masterat Psihologie clinică: 

evaluare și intervenție, în Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior. 

 

Art.12. Urmare a constatării existenței unei erori materiale în cuprinsul Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2018/2019 la 

Universitatea din Piteşti, se aprobă introducerea în regulament a următoarei completări: 

”Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt 

scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază 

de gratuitate la cazarea în cămine.” 

 

Art.13. Universitatea va publica rezultatele evaluãrii cadrelor didactice de cãtre studenţi pe site-ul 

propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Se solicită ca până la data de 20.07.2018 

facultăţile din structură să afișeze pe site-ul propriu evaluările cadrelor didactice din perioada 2012-

2016. 

 

Art.14. Se aprobă plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 1900 lei, doamnei Găvan Smaranda 

conform Deciziei civile nr. 494/2018 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti. 

 

Art.15. Se aprobă alocarea unui spaţiu în corpul nou al universităţii în vederea mobilării şi dotării 

prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE. 

 

Art.16. Se aprobă Procesul Verbal al comisiei interne de constatare şi stabilire a diferenţelor existente 

faţă de starea iniţială la imobilul Casa Universitarilor. Directorul General Administrativ va prezenta 

un Caiet de sarcini pentru refacerea acoperişului. Termen pentru întocmirea referatului privind 

materiale necesare pentru împrejmuirea proprietăţii după finalizarea curăţeniei şi punerea în 

conservare a zonei = 23.07.2018. 

 

Art.17. Se aprobă achiziţionarea unei lăzi frigorice necesară depozitării alimentelor pe perioada 

desfășurării cercetărilor arheologice în situl Ocnița Buridava, 01-31.08.2018 și 20 panouri suport 

pentru vernisaj de fotografie istorică în salina de la Ocnele Mari, perioada 01-05.08.2018. 

 

Art.18. Se aprobă plata sumei de 137 lei reprezentând taxă obţinere aviz de principiu pentru studiu de 

fezabilitate în proiectul Cămine pentru studenţi în str. Târgu din Vale. 
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Art.19. Se aprobă achiziție geamuri termopan pentru înlocuirea celor sparte în Corp B Central și 

Corp I, valoare= 1785 lei. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


