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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 28.11.2018 

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 28.11.2018, 

     

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 calificării aferentă programului de studiu de masterat Materiale și tehnologii nucleare în 

Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior. 

 

Art.2.  Se aprobă înlocuirea dl. prof. Constantin Vahlas (CNRS-INP Toulouse) cu dl. conf. David 

Joel Grossin, pentru susținerea de activități didactice la disciplina Termodinamică, master Știința și 

Tehnologia Materialelor la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie. 

 

Art.3. Se validează rezultatele concursului de ocupare a postului de Asistent de Cercetare Științifică 

stagiar, pe perioadă determinată, de către ing. Stănică George Cosmin, proiect BIOHORTINOV, nr. 

6PCCDI/2018. 

 

Art.4. Se validează rezultatele concursului de ocupare a postului de Asistent de Cercetare Științifică 

stagiar, pe perioadă determinată, de către Drăghiceanu Oana Alexandra, proiect BIOHORTINOV, nr. 

6PCCDI/2018. 

 

Art.5. Se aprobă plata taxei de 2720 euro reprezentând taxa de membru EUA, pentru anul 2019. 

 

Art.6. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni pentru următoarele persoane: 

 Pătrașcu Ioana Irina, pe postul vacant de îngrijitor; 

 Ilina Luminița, pe postul vacant de îngrijitor. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea locurilor subvenţionate rămase neocupate prin retragerea unor studenţi 

de la studii,  începând cu semestrul al II-lea, astfel: 

 FTLIA –redistribuire loc subvenționat ocupat de Martin Camelia Maria studentei Caralicea 

Mihaela Ramona; 

 FSED –redistribuire loc subvenționat ocupat de Olaru Mădălina Mihaela studentei Trandafir 

Aida Elena; 

 FSED –redistribuire loc subvenționat ocupat de Anton Cătălina Mariana studentei Mimoran 

Angela Andreea. 
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Art.8. Se aprobă următoarele cereri de reînmatriculare: 

 Mihai-Lixăndrescu Elena Ștefania –reînmatriculare, anul III, CIG-FR;  

 Pană Elena Adriana –reînmatriculare, anul II, CIG-ZI. 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea cetăţeanului Dalil Mohamad privind restituirea sumei de 1980 euro, 

reprezentând taxă de școlarizare achitată deoarece nu a primit viză pentru studii. 

 

Art.10. Se aprobă alocarea unei săli pentru petrecerea de Crăciun organizată de AIESEC Pitești. 

 

Art.11. Se aprobă prelungirea contractului de comodat și a contractului de închiriere între Societatea 

de Servicii Informatice și UPIT,  pentru corpul C, cu 12 luni. 

 

Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Cantina Universității – achiziţie alimente, valoare= 13300 lei; 

 Cantina Universității – achiziţie formulare administrative, valoare= 155 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie materiale pentru instalații electrice, valoare= 463,55 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie detergenți, aditivi, materiale de curățire, valoare= 2888 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie bandă adezivă antialunecare pentru scări, valoare= 240 lei; 

 Serviciul Administrativ –asigurări RCA, CASCO, roviniete, asigurări de accidente, valoare= 

13700 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie tuburi neon led 10W, valoare= 750 lei; 

 Serviciul Administrativ –servicii de service și mentenanță la sistemul de supraveghere video, 

valoare= 1749,48 lei. 

 

Art.13. Se amână achiziţia de abonamente la publicații interne și externe 2019 propusă de Serviciul 

Bibliotecă  şi se solicită fundamentarea achiziţiilor în urma unei analize efectuate de Prorectorul 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare şi Şef Serviciu Bibliotecă. 

 

Art.14. Se amână achiziţia de servicii de înlocuire cabluri exterioare pentru sistem supraveghere 

video la Corp D până la clarificarea destinaţiei acestui corp. 

 

Art.15. Se aprobă cereri formulate de personal didactic şi didactic auxiliar privind programarea 

concediilor de odihnă pe anul 2019. 

 

Art.16. Se aprobă achiziţia a două servere pentru EMSYS. 

 

Art.17. Se aprobă ca studentul Dănăcică Robert să fie reprezentantul studenţilor UPIT în Consiliul de 

Administraţie începând cu luna ianuarie 2019. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


