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                                                                                                                                            Nr. 12653/19.09.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                              HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 19.09.2018 

 

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 19.09.2018, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1. Locurile bugetate alocate candidaților de etnie romă pentru anul universitar 2018-2019 pentru 

programele de licență şi masterat, rămase neocupate în urma sesiunilor de admitere din lunile iulie și 

septembrie 2018, se redistribuie către candidați români, conform adresei MEN nr. 10476/17.09.2018, 

după realizarea listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2018-2019. 

 

Art.2. Având în vedere solicitările formulate de studenţi ai facultăţilor din structură, se aprobă 

întreruperea studiilor pentru anul universitar 2018-2019 şi restituirea documentelor de la dosarul 

personal pe baza prezentării fişei de lichidare. 

 

Art.3. Se aprobă, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, 

următoarele: 

 Reluarea studiilor în anul II, ca urmare a întreruperii studiilor, pentru studenta Filip Andreea 

la programul de studii de masterat  Psihologie Clinică, Evaluare şi Intervenţie; 

 Reînmatriculare în anul III de studii, pentru studenta Crăciun Elena, la programul de studii de 

licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar- filiala C-lung. 

 

Art.4. Se avizează "Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de 

învățământ"-ediţia I, revizia 3. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul 

Calităţii şi Programe Universitare"- ediţia 2, revizia 2. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.6. Se aprobă realocarea a două granturi de studii pentru candidați din mediul rural pentru 

programele universitare de licență în anul universitar 2018-2019 având în vedere solicitarea Facultăţii 

de Mecanică şi Tehnologie. 
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Art.7. Se avizează planurile de învățământ pentru anul universitar 2018-2019 din Școlile Doctorale 

ale IOSUD, Universitatea din Pitești. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de studii 

universitare de master din cadrul UPIT ce urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 

2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se avizează validarea și înscrierea în RNCIS a calificărilor aferente programelor de studii 

universitare de master în anul universitar 2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se avizează formaţiile de studiu pentru programele de studii universitare de licenţă şi 

masterat în anul universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.11. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile privind cuantumul 

taxelor pentru susținerea măsurilor compensatorii pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre 

ale UE, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană precum și persoanelor ce solicită 

sau beneficiază de protecție internațională și care aplică pentru recunoașterea studiilor absolvite în 

străinătate. 

Astfel, valoarea taxei pentru punctul de credit se va calcula prin împărţirea valorii taxei de studiu 

anuale la 60 de puncte de credit alocate unui an universitar. 

 

Art.12. Se aprobă declanşarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 

d-lui Sorin Ene, din postul de muncitor calificat I în tehnician debutant la Departamentul de 

Autovehicule şi Transporturi. Se aprobă fişa postului, bibliografia şi tematica examenului de 

promovare, componenţa comisiilor de examen şi contestaţii. 

 

Art.13. Se aprobă începerea procedurii de ocupare prin detașare a postului vacant de inginer debutant 

cu studii superioare din cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi. 

 

Art.14. Se aprobă solicitarea domnului lect.univ.dr. Horia Trăilă privind acordarea de concediu fără 

plată în perioada 01.10.2018-30.09.2019. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea doamnei lect.univ.dr. Nicoleta Isac privind acordarea de concediu fără 

plată în perioada 01.10.2018-30.09.2019 cu rezervarea postului. 

 

Art.16. Se avizează solicitarea doamnei prof.univ.dr. Georgescu Luminița privind mobilitatea internă 

de la Departamentul de Științe ale Naturii la Departamentul de Educație Fizică și Sport. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.17. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre aprobare cererea domnului 

Conf.univ.dr. Badea Victor privind susținere de activități didactice în regim de plata cu ora la 

Universitatea din București; 

 

Art.18. Se aprobă deplasarea doamnei ş.l.dr.ing.ec. Bălteanu Ancuța la Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca pentru participare la RMEE 2018 International Management Conference, 19-

22.09.2018. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare conform procedurii specifice. 
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Art.19. Se aprobă prelungirea activității derulate în Sala Polivalentă cu echipele de baby și 

minibaschet ale Asociației Universitare Sport și Performanță pentru anul universitar 2018/2019. 

Activitatea desfăşurată va fi corelată cu orarul de desfăşurare a celorlalte activităţi specifice 

Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

 Art.20. Se  aprobă întocmirea unui act adiţional la  contractul de comodat nr. 14544/24.10.2016, în 

sensul prelungirii termenului de folosință gratuită a spațiului din corpul C, camera 12 de către 

Asociația Amicii Scientiae. 

 

Art.21. Se aprobă următoarele mobilităţi de studii: 

 Drăghicescu Ancuța Elena –mobilitate de studii de la Universitatea din Craiova la 

Universitatea din Piteşti; 

 Motoi Mihaela Mădălina –mobilitate de studii de la Universitatea din Piteşti la Universitatea 

Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. 

 

Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FSEFI –multiplicare acte adiționale la contractul de studiu și condică intrări-ieșiri, valoare= 

264 lei; 

 Baza Sportivă – achiziţie erbicid, materiale de curățenie, valoare= 2907 lei;  

 Serv. Administrativ, Căminele Studențești nr. 2 și 3 – achiziţie servicii de multiplicare 

contracte de închiriere, registre, legitimaţii, valoare= 474,80 lei; 

 CSUD – achiziţie consumabile papetărie, birotică, valoare= 1013 lei; 

 Realizare broșură ”Catalogul serviciilor de transfer tehnologic”, valoare= 2310 lei (din regia 

contractelor de cercetare). 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


