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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 09.01.2019 

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 09.01.2019 , 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se aprobă componența comisiei de verificare a îndeplinirii condiţiilor minimale de participare 

a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante  pentru sem. I al anului universitar 

2018-2019, conform art. 24 din Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și 

de cercetare vacante din Universitatea din Pitești, astfel: 

 Conf. univ.dr. Amalia DUȚU - președinte;  

 Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU – membru; 

 Prof.univ.dr. Viorel NICOLAE – membru; 

 Lect.univ.dr. Consuela NECŞULESCU – secretar.  

 

Art.2. Se avizează, la propunerea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, componența comisiilor de 

finalizare a studiilor de masterat, sesiunea februarie 2019. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.3. Se avizează, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, modificarea 

comisiei de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar (poz.8) din Statul de funcții al 

Departamentului de Ştiinţe ale Naturii prin numirea d-lui conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU ca 

preşedinte al comisiei în locul d-lui conf.univ.dr. George Mihail MAN. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.4. Se aprobă transferul sumei de 5 000 000 lei din contul de excedent al anului precedent în contul 

de venituri bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi întocmirea ordinului de plată 

către Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată. 

Art.5.  Se aprobă ca organizarea și implementarea stagiilor de practică în școli la programul de 

Conversie profesională Psihologie, prevăzute ca subactivități în proiectul MSC-EDU, cod proiect 

POCU/73/6/6/106918,  să se facă în perioada 09.01.2019-28.02.2019 precum şi structura activităţilor 

didactice aferente.   
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Art.6. Nu se aprobă solicitarea Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport privind continuarea 

activităţii domnului prof.univ.dr. Năstase Viorel în calitate de titular în UPIT după data de 17.01.2019, 

când împlineşte vârsta de pensionare, până la 30.09.2019. Se avizează desfăşurarea în continuare de 

activităţi didactice în regim de plata cu ora, cu aprobarea Senatului universitar. 

Art.7. Se aprobă  alocarea a două spații necesare amenajării Laboratorului de biotehnologii microbiene 

în corpul nou central urmând ca acestea să fie identificate funcţie de disponibilitate împreună cu 

prorectorul RSAMSE. 

Art.8. Se aprobă prelungirea detașării d-nei Pîrnuță Iuliana pe postul vacant de administrator financiar 

II S în cadrul Biroului Financiar, în perioada 01.02 - 31.07.2019. 

Art.9. Se aprobă prelungirea detașării d-rei Oțelea Iustina Elena pe postul vacant de consilier juridic II 

S la Direcția Juridică, în perioada 01.02 - 31.07.2019. 

Art.10. Se aprobă păstrarea locului de muncă la spălătoria din campusul Gh. Doja pentru dna. Din 

Neculina. Totodată, memoriul justificativ prezentat pentru susţinerea acestei solicitări se transmite 

Comisiei de Analiză şi Disciplină pentru a completa documentele înaintate comisiei în cadrul analizei 

activităţii Direcţiei Administrative. 

Art.11. Se aprobă redistribuire locuri subvenționate rămase disponibile prin retragerea de la studii a 

studenţilor care le-au ocupat, începând cu semestrul al II-lea, astfel: Niţulescu Florentina Gabriela 

/CMPA/I, Ştefan Ionuţ Adelin/Jurnalism/I, Ene Nicoleta Florentina/Psihologie/II, Ţugui Adriana 

Diana/AS/II. 

Art.12. Se aprobă solicitarea d-lui Dobra Georgian Ionuț- student masterand al FSED, privind 

derogarea  de la plata sumei de 860 lei reprezentând debitul rămas după exmatriculare prin Ordinul 

158/28.09.2018. Acesta a justificat solicitarea prin depunerea de documente medicale. 

Art.13. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie privind executarea de lucrări de 

reparații și igienizare ale spațiilor de învățământ din Corpul I- Sala 001. Se va întocmi un referat de 

necesitate în acest scop. 

Art.14. Se aprobă înmatricularea d-lui Păunescu Mihai Florin la programul de Conversie profesională 

Psihologie în anul universitar curent. 

Art.15. Se amână discutarea solicitării SC GERAMO TRANS SRL privind prelungirea contractului de 

prestări servicii nr. 11616/29.08.2017 prin act adițional. Se solicită punct de vedere de la 

Compartimentul Achiziţii. 

                                                                                                                  

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


