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Nr. 1379/30.01.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 30.01.2019 

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 30.01.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Programe 

Universitare. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Marketing Universitar, 

ediţia 1, revizia 1. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se aprobă ocuparea postului de Responsabil implementare programe de marketing din cadrul 

Centrului de Marketing Universitar de către Ș.l. univ. ing. dr. ec. Ancuța Bălteanu și ocuparea postului 

de Responsabil marketing online de către doamna lect. univ. dr. Olimpia Diaconescu, care vor 

desfășura activități fără remunerație. 

Art.4. Se aprobă rezultatele finale și finanțarea proiectelor din cadrul Competiției interne de proiecte 

de cercetare științifică CIPCS_2018, astfel: 

1. Dezvoltarea unui model complementar de analiză nedistructivă a materialelor avansate 

folosind tehnici de difracție cu electroni și radiații X.  

Director de proiect: Negrea Aurelian Denis. 

Domeniul competiţional: Științe; 

2. Studiu privind factorii care influențează orientarea școlară a elevilor liceeni din judeţul Argeș 

și atitudinea acestora față de cariera didactică. 

Director de proiect: Dumitru Georgiana. 

Domeniul competiţional: Științe sociale; 

3. Extracţie şi gestiune terminologică prin manipularea unui corpus multilingv de texte 

specializate (domeniul tehnic). 

Director de proiect: Ilinca Elena-Cristina 

Domeniul competiţional: Ştiinţe Umaniste şi Arte (Filologie); 

4. Cercetări privind optimizarea metodelor de proiectare asistată de calculator pentru dezvoltarea 

fabricației aditive în industria auto. 

Director de proiect: Sicoe Gina Mihaela 

Domeniul competiţional: Științe inginerești; 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
5. Influențele caracteristicilor compoziției și a posturii corporale asupra unor componente ale 

calității vieții, la studenții UPIT anul I. 

Director de proiect: Mihai Ilie. 

Domeniul competiţional: Științe. 

Bugetul alocat competiţiei este de 52500 lei. 

 

Art.5. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de masterat Știința și Tehnologia Materialelor din cadrul Facultății de 

Mecanică și Tehnologie în Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior. 

Valoare taxă=315 lei. 

 

Art.6. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de licență Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar din cadrul 

Facultății de Stiințe ale Educației, Stiințe Sociale și Psihologie în Registrul Național al Calificărilor din 

Invățământul Superior. Valoare taxă=1263 lei. 

Art.7. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programelor de studii de masterat Consiliere educațională, Educație timpurie și Management 

educațional din cadrul Facultății de Stiințe ale Educației, Stiințe Sociale și Psihologie în Registrul 

Național al Calificărilor din Invățământul Superior. Valoare taxă=1893 lei. 

Art.8. Se avizează închiderea programului de studii universitare de licență Informatică – Filiala 

Râmnicu Vâlcea și retragerea din Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor 

și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se aprobă  componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019-

2021conform propunerilor Facultății de Stiințe ale Educației, Stiințe Sociale și Psihologie. 

Art.10. Se aprobă emiterea deciziei Rectorului UPIT privind împuternicirea dnei prof.univ.dr. Diaconu 

Mihaela de a semna contractul de finanțare și documentele aferente implementării proiectului ACTIV 

PRO-UPit, ID 125165. 

Art.11. Se avizează solicitările privind modificarea unor cereri de efectuare de activități didactice în 

regim de plata cu ora, necesare pentru îndeplinirea criteriilor ARACIS, la Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și Informatică. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.12. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la dl. conf. univ. dr. 

ing. Banu Ilarion la prof.univ.dr. ing. Eduard Nițu respectiv de la dl. conf. univ. dr. ing. Bădulescu 

Claudiu la conf.univ.dr. Monica Iordache în statul de funcții al Departamentului de Fabricație și 

Management Industrial. 

Art.13. Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Popescu Ion privind susținerea de activități didactice în 

regim de plata cu ora în cadrul Școlii Doctorale de Teologie la Universitatea din Craiova. 

Art.14. Se aprobă alocarea sălii de ședințe a Consiliului de Administrație, Rectorat, parter, pentru 

susținerea tezei de abilitare în domeniul Matematică a dnei conf.univ.dr. Bălilescu Mihaela Loredana 

în data de 12.02.2019 orele 10,00-13,00. 

Art.15. Se aprobă prelungirea Contractului de comodat, pe o perioadă de un an, între UPIT și 

Asociația ”Centrului Regional de Excelență pentru Studii și Cercetare” (CRESC), pentru utilizarea de 

către CRESC a camerei B120. 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
Art.16. Se aprobă și se transmit către Direcția Economică pentru actualizare, următoarele: 

 situația studenților care nu s-au înmatriculat și care figurează cu debit; 

 situația studenților care în urma redistribuirii ocupă loc subvenționat în anul 2018/2019 și care 

figurează cu debit; 

 situația studenților exmatriculați care figurează cu debit și studenți declarați admiși, anul I 

2018-2019, în sesiunea septembrie 2018 dar neînmatriculați; 

 situația studenților care s-au înscris la specializarea Marketing, dar au fost redistribuiți la alte 

specializări și care figurează cu debit. 

Art.17. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat rămas neocupat prin retragerea de la studii a 

studentei Mihai Elena Cristina către Rizescu Gabriela, la specializarea Psihologie anul I, începând cu 

semestrul II, anul universitar curent. 

Art.18. Se aprobă susținerea examenului de finalizare studii la programul de studii de licență Biologie, 

în sesiunea februarie 2019, dnei Lazăr Ionela Elena-absolventă în promoția 2018. 

Art.19. Se aprobă reînmatricularea studentului Predescu Ștefan Adrian la programul de studii de 

licență Drept. 

Art.20. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru an 

pregătitor cetățeanului Demgne Tekam Sandrine deoarece nu a primit viză de intrare în țară. 

Art.21. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru an 

pregătitor cetățeanului Kouam Duval Bradel deoarece nu a primit viză de intrare în țară. 

Art.22. Se aprobă referatul de necesitate privind achiziția de ribon kit color, card PVC alb pentru uzul  

BUP, valoare= 2625 lei. 

 

Art.23. Se aprobă referatul de necesitate privind achiziția de alimente pentru Cantina UPIT, valoare= 

371000 lei.                                                                                                                  

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


