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                                                                                                                                            Nr. 16900/14.11.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 14.11.2018 

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 14.11.2018, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează  "Procedură de sistem – controlul documentelor", ediţia 2, revizia 3. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de licență Biologie în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior. 

 

Art.3. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de masterat Monitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu 

domeniile Horticultură și Biologie) în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. 

 

Art.4. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de licență Chimie în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior. 

 

Art.5. Se aprobă acordarea de ore în regim de PO pentru publicarea de articole în reviste cotate ISI în 

anul 2017 conform cu Procedura operationala privind stimularea activităţii de cercetare stiintifica şi 

creaţie universitară de excelenţă din Universitatea din Piteşti. Cheltuiala salarială totală este de 

39596 lei şi a fost prevăzută în bugetul instituţiei aprobat pe anul 2018. 

 

Art.6. Se aprobă plata facturii nr. F1933/24.10.2018, în valoare de 84776,06 lei, reprezentând 

contribuție la proiect pentru anul II de implementare conform contractului subsidiar înregistrat la 

ANELIS PLUS sub nr. 72/21.09.2017. 

 

Art.7. Se aprobă Plan de măsuri și control preventiv în vederea prevenirii incendiilor în sezonul rece 

în spațiile de cazare precum şi Instrucțiuni proprii privind măsuri în spațiile de cazare. 

 

Art.8. Se aprobă începerea procedurilor pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante în Statul de funcţii al CRC&D-AUTO, astfel:  
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 Asistent cercetare științifică (2 posturi), pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului 

component Dezvoltarea de produse ecologice pentru nutriția și protecția fitosanitară a 

speciilor pomicole, poz.8 şi 9; 

 Asistent cercetare științifică (2 posturi), pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului 

component Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale autohtone, 

poz.10 şi 11; 

 Asistent cercetare științifică, pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului component 

Tehnologii pe bază de nanostructuri controlate magnetic cu aplicații în terapii oncologice: 

diagnoză precoce și tratament țintit, poz.12; 

 Asistent cercetare științifică, pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului component 

Dispozitive medicale (plasturi și geluri) pe bază de materiale compozite bioactive obținute 

prin tehnici laser, plasmă, radiații și alternative pentru vindecarea rapidă a leziunilor 

cutanate, poz.13; 

 Asistent cercetare științifică, pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului component 

Implanturi medicale funcționalizate prin tehnologii laser și alternative pentru osteointegrare 

și regenerare osoasă accelerată, poz.14; 

 Asistent cercetare științifică, pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului component 

Sisteme fotocatalitice hibride pentru producerea de H2 și depoluarea complexă a apelor și 

aerului, poz.15; 

 Asistent cercetare științifică (2 posturi), pe perioadă determinată,  în cadrul proiectului 

component Obținerea de nanomateriale prin tehnici laser/plasmă și convenționale (termice, 

chimice) pentru reducerea catalitică a poluanților gazoși eliberați de motoarele cu ardere 

internă, poz.16 şi 17. 

 

Art.9. Se avizează solicitarea doamnei Mihai (Fratea) Cristina Aurelia privind susținerea examenului 

de licență la Universitatea Hyperion din București (absolventă al Facultății de Științe Socio-Umane, 

specializarea Psihologie, fără examen de licență, promoţia 2008.) Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.10. Se avizează amendarea art. 22 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor 

studenţeşti. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă solicitarea studentei Dragnea Ramona Andreea/FSESSP/Psihologie/II privind 

rambursarea sumei de 1450 lei, tranșa I din taxa de studiu aferentă anului 2017-2018 deoarece după 

plata taxei a fost redistribuită pe loc subvenționat. 

 

Art.12. Se aprobă, la propunerea FSESSP, emitere ordin de exmatriculare pentru 2 studenți care nu 

au fost cuprinși în Ordinul de exmatriculare nr. 159/31.10.2018 şi eliminarea a 4 studenți din Ordinul 

de exmatriculare nr. 159/31.10.2018 deoarece au achitat taxa de școlarizare în perioada de grație 

acordată de Consiliul de Administraţie. 

 

Art.13. Se aprobă modificarea listelor de admitere 2018-2019 pentru programul de studii Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor, învățământ cu frecvență și fără frecvență prin trecerea studentei 

Gavrilă Elena Cătălina de la IFR la IF. 

 

Art.14. Se aprobă redistribuire loc subvenționat la programul de studii Informatică anul II începând 

cu semestrul al II-lea studentului Toma George Leonard. 
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Art.15. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Miruna Matei pe postul vacant de referent de 

specialitate în cadrul Biroului UPIT MEDIA, pentru perioada 01.12.2018-31.05.2019. 

 

Art.16. Se aprobă solicitarea studentei Grigoroiu Elena Violeta privind înscrierea în anul universitar 

2018-2019 având în vedere achitarea taxei de reînmatriculare și a taxei de studii aferente anului 

universitar curent. 

 

Art.17. Se aprobă solicitarea studentei Dascălu Magda Florina privind înscrierea în anul universitar 

2018-2019 având în vedere achitarea taxei de reînmatriculare și a taxei de studii aferente anului 

universitar curent. 

 

Art.18. Se aprobă solicitarea studentei Sumedrea Maria Larisa privind înscrierea în anul universitar 

2018-2019 având în vedere achitarea taxei de reînmatriculare și a taxei de studii aferente anului 

universitar curent. 

 

Art.19. Se respinge solicitarea doamnei Ghircus Ionela, absolventă a Facultăţii de Litere/ Franceză-

Engleză/ promoția 2000-2004 privind susținerea examenului de finalizare studii în sesiunea iunie 

2019 deoarece nu se organizează examen de finalizare studii pentru acest program în anul 2019. 

 

Art.20. Se respinge solicitarea domnului Predescu Ștefan Adrian privind înscrierea în an de grație la 

specializarea Drept deoarece plata s-a realizat în afara perioadei stabilite prin regulament. 

 

Art.21. Se amână discutarea solicitării FSEFI privind acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea 

disciplinelor obligatorii ce trebuie efectuate pe zăpadă, la Cabana Julius Romer-Postăvaru, Brașov, în 

perioada 20 ianuarie – 9 februarie 2019. Se solicită ca suma de 11520 lei să fie suportată din venituri 

proprii ale universităţii. 

 

Art.22. Se aprobă solicitarea studentului Sămăreanu Florian privind înscrierea în anul universitar 

2018-2019 având în vedere achitarea taxei de reînmatriculare și a taxei de studii aferente anului 

universitar curent. 

 

Art.23. Se aprobă restituirea cuantumului taxelor achitate de  Dumitrescu Ana Cristina deoarece nu 

se şcolarizează ECTS anul III IFR în acest an universitar. 

 

Art.24. Se aprobă înmatricularea a doi cursanţi la programul de conversie profesională în biologie. 

 

Art.25. Se aprobă redistribuirea orelor didactice repartizate doamnei lect.univ.dr. Nadina Darie, în 

regim de plata cu ora, deoarece titulara intră în concediu medical. 

 

Art.26. Se amână executarea unor lucrări de reparații în sălile 112 și 113 din corpul A al UPIT; în 

aceste locații vor funcționa 2 laboratoare dotate integral din proiecte PN III. 

 

Art.27. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 CTICI – achiziţie licențe software, valoare= 14284 lei; 

 CTICI –prelungire contract de prestări servicii cu SC CISCO NET GROUP SRL în perioada 

01.11-31.12.2019, valoare=1200 lei; 
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 SSM – achiziţie hârtie copiator, valoare= 174 lei; 

 BCRPR –reprezentare instituțională a Rectorului în publicația anuală ”Cei mai puternici 

oameni din Argeș 2018”, cost servicii=1500 lei; 

 BUP – achiziţie publicația ”Pitești. Portrete postume pentru prieteni.”, valoare=50 lei; 

 FSESSP – achiziţie jaluzele verticale, valoare= 5837 lei; 

 Biroul Tehnic și Investiții – achiziţie lucrări de reparații la balcoane, bucătării, casa scării 

intrare cămin, montare jgheaburi și coturi burlane Cămin 2, valoare= 27400 lei; 

 FSESSP – achiziţie toner şi reîncărcare toner, valoare= 452 lei.  

 

Art.28. Se amână discutarea următoarelor referate de necesitate: 

 EUP – achiziţie consumabile papetărie, birotică, valoare= 4565 lei; 

 Biroul Tehnic și Investiții –lucrări de renovare module Cămin 3, valoare= 158769,8 lei; 

 Serv. Administrativ –reparații luminatoare corp S, valoare= 50655 lei; 

 Biroul Tehnic și Investiții –lucrări reparație și întreținere corp S, valoare=54500 lei. 

 

Art.29. Se aprobă pentru studentul Enouga Eloundou Jacques Patrick  scutire de taxă la cazare în 

cămin şi acordarea unei mese gratuite pe zi la cantina studenţească. 

 

Art.30. Se aprobă achitarea sumelor necesare pentru asigurarea medicală de rezidență a cadrul 

didactic din China în cuantum de 380 lei, aferent lunilor noiembrie şi decembrie 2018. 

 

Art.31. Se aprobă propunerile pentru perioadele sesiunilor de admitere din anul 2019.                                                                                                

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


