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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 31.10.2018 

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 31.10.2018, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă plata tarifului de 1162 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și 

înscrierii calificărilor aferente programului de studiu de licență ”Contabilitate și informatică de 

gestiune” în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. 

 

Art.2. Se aprobă "Criteriile și standardele minimale pentru certificarea instituțională a unităților de 

cercetare din UPIT". 

 

Art.3. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor pentru aplicarea Procedurii operaționale 

privind stimularea activității de cercetare științifică și creație universitară de excelență din UPIT, 

astfel: conf.dr.chim Gabriela Plăiaşu- preşedinte; ec. Lucia Stan- membru; conf.univ.dr. Alin Mazăre- 

membru; lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu- membru; Violeta Mincă- secretar. 

 

Art.4. Se aprobă înscrierea la modulul psihopedagogic, nivel I, în regim postuniversitar și scutirea de 

la plata taxelor de înscriere, înmatriculare și de studiu, următorilor solicitanţi: Rădulescu Gabriel, 

Dinescu Dragoș, Iacob Florin, Matei Mariana, Marin Cristian, Beliță Ștefan, Dicuț Diana, Mihalcea 

Elena, Olteanu Liana, Gheorghe Alexandru, BodișteanuParascaria, Radu Andreea, Popa Maria, Cicu 

Cosmin, Ciobanu Leonard, Duțu Maria, Lazoveanu Veronica, Precup Valentin, Pițigoi Mihaela.  

 

Art.5. Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare 

științifică, poz.18 şi poz.19 din Statul de funcţii al CRC&D-AUTO în cadrul proiectului complex PN-

III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446. 

 

Art.6. Se dispune Serviciului Resurse Umane Salarizare plata diferenţelor salariale rezultate din 

aplicarea sentinţelor judecătoreşti, la drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, funcţie de 

analiza posibilităţilor financiare şi a disponibilului stabilit prin grija Direcţiei Economice. Plata 

acestor sume va avea în vedere achitarea integrală (în contextul în care în cadrul proceselor de 

executare silită s-a constatat că instanţele consideră plata eşalonată neîntemeiată) şi se efectuează 

funcţie de obţinerea avizului de deblocare a soldului din partea M.E.N. 

 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
Art.7. Consiliul de Administraţie ia act de cererea dnei. lect. univ. dr. Tolbaru Carmina referitoare la 

renunțarea la funcția de Director al Departamentului Drept şi Administraţie Publică începând cu 

01.12.2018 şi solicită demararea procedurii de alegere a unui nou director. 

 

Art.8. Se aprobă revocarea președintelui comisiei de acordare a burselor speciale privind activitatea 

cultural-artistică, dna. conf. univ. dr. Corina Georgescu și numirea dnei. conf. univ. dr. Valentina 

Stângă în această funcţie. 

 

Art.9. Se aprobă prelungirea perioadei de detaşare cu 6 luni pentru următoarele persoane: 

- Preda Adrian, pe postul vacant de Inginer IS la Departamentul de Fabricaţie şi Management 

Industrial; 

- Marcu Ștefan, pe postul vacant de muncitor calificat în corpurile R, I, S, T ale universităţii; 

 

Art.10. Se aprobă demararea procedurii de angajare prin detaşare pe posturile vacante de îngrijitoare 

pentru Corp Central şi muncitor calificat (electrician) pentru Corp Central. 

 

Art.11. Se aprobă redistribuirea locurilor  subvenționate rămase neocupate prin retragere de la studii, 

începând cu semestrul al-II-lea, astfel: 1 loc de la programul de studiu Horticultură la programul de 

studiu Asistență Medicală Generală respectiv 1 loc de la programul de studiu Administraţie Publică 

către următorul student eligibil în cadrul aceluiaşi program. 

 

Art.12. Se aprobă "Contract de Studii" propus de Centrul de Formare Muntenia pentru cursanţii 

programului de studii postuniversitare de conversie profesională, specializarea Educaţie tehnologică. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea cetăţeanului sirian Mohammad Wissan de restituire taxă de studiu (1980 

euro) achitată pentru anul pregătitor de limba română, deoarece nu a primit viză de intrare în 

România. 

 

Art.14. Se aprobă prelungirea custodiei aparatelor de la UPIT pentru continuarea activităților de 

cercetare din cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului pentru valorificarea superioară a 

subproduselor rezultate din fermele viti-vinicole” la USAMV București, pe toată perioada derulării 

proiectului. 

 

Art.15. Se aprobă cazarea dlui. profesor Denis Parisot, în apartamentul de protocol, căminul 1, Gh. 

Doja în perioada 08-29.11.2018. 

 

Art.16. Se aprobă înregistrarea pe SICAP a Centrului de Cercetare Istorică, Arheologică și de 

Patrimoniu Gh. I. Brătianu ca ofertant în vederea furnizării de servicii. 

 

Art.17. Se aprobă deplasarea și decontarea cheltuielilor transport pentru dna. conf.univ.dr. Maria 

Magdalena Stan și dna. psiholog Andra Văsîi, pentru a participa la Conferința Națională ”Cariera îm 

secolul XXI. Centrele de consiliere la nivel universitar și preuniversitar și piața muncii” ce se va 

desfășura la Universitatea din București în perioada 07-08.11.2018. 

 

Art.18. Se emite ordin de exmatriculare privind studenții care au primit aprobare pentru situații de 

școlaritate în anul universitar 2018/2019 (întrerupere de studii, an de grație, an de refacere, 
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reînmatriculări) şi care nu au completat fişe de înscriere şi semnat acte adiţionale la contractele de 

studii pentru anul universitar curent. 

 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

- Centrul TICI – achiziţie memorie RAM DDR III, valoare= 299 lei; 

- Centrul CDI – achiziţie consumabile papetărie, birotică, valoare= 504 lei; 

- Biroul Tehnic Investiții –efectuare lucrări de înlocuire geamuri și cremoane la Sala de Sport, 

valoare= 1180 lei; 

- Biroul Tehnic Investiții – efectuare lucrări de reparații la instalația de încălzire Sala de sport, 

valoare= 3590 lei; 

- Serv. Administrativ – achitare taxă obținere Aviz CNCF CFR , valoare= 1608,42 lei; 

- Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela – achiziţie servicii de eliberare a certificatului de semnătură 

electronică, valoare= 450 lei; 

- Serv. Administrativ – achitare taxă pentru obținere Acord de mediu, etapa II prevăzută în 

certificatul de urbanism pentru construcţia căminului studenţesc prin Compania C.N.I., 

valoare= 400 lei. 

 

Art.20. Se amână achiziția unui modul filtrant cu cărbune activ și separator grăsimi 48 l pentru uzul 

cantinei studenţeşti, în valoare de 8640 lei până la identificarea unei surse de finanţare. 

 

În şedinţă a fost prezentată o informare asupra participării Rectorului la reuniunea Consiliului 

Național al Rectorilor, organizată la Braşov în perioada 25 - 28 octombrie 2018. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


