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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 19.12.2018
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 19.12.2018,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă plata tarifului de 1162 lei pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programului de studiu de masterat Kinetoterapie la persoanele cu dizabilități în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Art.2. Se aprobă plata tarifului de 290 lei pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii
calificărilor aferente programului de studiu de masterat Terapie ocupațională în comunitate în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Art.3. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei pentru evaluare periodică de către ARACIS a
programului de studii universitare de licență Teologie Ortodoxă Asistență Socială.
Art.4. Se aprobă organizarea de către FSESSP împreună cu Centrul pentru Relaţii Internaţionale a
Programului de formare/dezvoltare a competențelor de comunicare în limba engleză pentru studenții
chinezi în perioada 07.01-12.07.2019.
Art.5. Se aprobă accesul în data de 30 martie 2019 în holul principal din Corpul central al campusului
Târgu din Vale, pentru desfășurarea probei practice a concursului RoboSmart, dacă spaţiul este
funcţional la acea dată.
Art.6. Se aprobă încheierea unui contract de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Pitești în
scopul desfăşurării activităţii de învăţământ clinic pentru studenții specializării ”Asistență Medicală
Generală”ai UPIT.
Art.7. Se aprobă redistribuire locuri subvenţionate devenite disponibile prin retragerea de la studii a
studenţilor care le-au ocupat, începând cu semestrul al II-lea, astfel: Zamfir Emilia Anamaria/AR/I,
Bratu Ştefania Georgiana/AR/I, Donescu Ovidiu Alin/Istorie/I.
Art.8. Se aprobă prelungirea cu act adiţional a contractului de prestări servicii de curățenie la filiala
din Slatina a UPIT, pentru anul 2019. Valoarea contractului este de 12852 lei cu TVA.
Art.9. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pe anul 2019 pentru salariaţii Serviciului
Administrativ.
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În şedinţă au mai fost prezentate următoarele:
 FSEFI – notă justificativă pentru alocarea de spații necesare amenajării laboratorului de
biotehnologii microbiene în corpul central nou al UPIT;
 Informare privind calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante în semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019;
 Mâine, 20.12.2018 va avea loc prima intrunire a comisiei paritare de negociere a Contractului
Colectiv de Muncă la nivel de universitate-2019.
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