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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de13.02.2019 

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 13.02.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs 

în sem. I al anului universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează solicitarea Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte privind prelungirea 

calității de titular a doamnei conf. univ. dr. Saviana Diamandi, după împlinirea vârstei de pensionare 

(10.03.2019) până la data de 30.09.2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Rizea Petruța Mihaela pe postul de Responsabil prelucrarea 

datelor cu caracter personal în cadrul Biroului Juridic, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 

01.03.2019. 

Art.4. Se aprobă angajarea prin detașare a unui muncitor calificat (electrician), cu atestat de pază, pentru 

Corpul Central, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.03.2019. 

Art.5. Având în vedere solicitarea dnei Nicolescu Ramona Camelia se aprobă transmiterea dosarului 

către comisia constituită prin HCA din 13.06.2018, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

prevederile art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

referitor la deţinerea titlului ştiintific de doctor şi acordarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea 

acestor prevederi ulterior, pentru personalul didactic auxiliar. 

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

aferente programului de studiu de masterat ″Activități motrice curriculare și extracurriculare″ în 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, în cuantum de 315 lei. 

Art.7. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de licență ″Horticultură″, forma de învățământ zi, de către ARACIS. 

Art.8. Se aprobă redistribuirea, începând cu sem.II, a locurilor subvenționate rămase neocupate prin 

retragerea de la studii a unor studenți, astfel: 

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie-două locuri pentru AR anul I și un loc pentru ITT anul I; 
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 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare –un loc pentru Calculatoare anul I, un loc 

pentru Electromecanică anul II, două locuri pentru Electronică Aplicată anul I, trei locuri pentru 

Rețele și Software de Telecomunicații anul I; 

 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie –PIPP anul I. 

Art.9. Se aprobă exmatricularea studentului internațional Kiwan Abdulkareem, înmatriculat la 

Programul pregătitor de Limba Română, deoarece acesta nu s-a prezentat la studii. 

Art.10. Se respinge solicitarea domnului Siminiceanu Silviu – absolvent al Facultății de Electronică, 

Comunicații și Calculatoare în promoția 2007 privind susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 

2019. 

Art.11. Se aprobă amânarea plății celei de-a doua tranșă a taxei de școlarizare, până la data de 

29.03.2019, pentru Petcu Mihai Cristian-elev al Colegiului Terțiar Nonuniversitar. 

Art.12. Se aprobă amânarea plății celei de-a doua tranșă a taxei de școlarizare, până la data de 

15.03.2019 pentru Bahrein Oana Rodica/FMT/ML/I.  

Art.13. Se aprobă restituirea sumelor achitate reprezentând contravaloarea taxei de studii pentru cetățeni 

străini care nu au primit viza de intrare în țară, astfel: Yendja Yendja Christian Joh- Maroc; Bayebanen 

Winnie Rachel- Maroc; Al Aliwi Omran – Siria. 

Art.14. Se aprobă cazarea în căminul studențesc UPIT a două cadre didactice si cinci studenți ce 

efectuează mobilități în cadrul programului CEEPUS, CIII-HR-1005-04-1819, modular, în perioada 

18.02-04.06.2019. 

Art.15. Se aprobă închirierea de culoare de înot în bazinele din cadrul Complexului Olimpic de Natație 

Pitești pentru desfășurarea lucrărilor practice ale disciplinelor de profil, în perioada 18.02-02.06.2019. 

Total suma=1785 lei. 

Art.16. Se respinge solicitarea SC CAFETO VENDING SOLUTIONS SRL privind scutirea de la plata 

chiriei pentru spațiile unde sunt amplasate automate de cafea în perioadele de vacanță 11.02.2019-

17.02.2019 și 26.04.2019-05.05.2019. 

Art.17. Se aprobă plata sumelor necesare pentru obținerea permisului de ședere în România pentru 

studenta Liu Menglu și pentru studentul Wang Yinqiao din China, în cuantum de 1656 lei. 

Art.18. Se avizează distribuirea orelor din postul de asistent poz. 25 al Departamentului de Teologie 

către dl. Darida Ioan- cadru didactic asociat. Postul a fost ocupat în sem. I de as.dr. Giugea Gheorghița 

care din sem. II ocupă postul lector poz. 18 în urma concursului de ocupare a postului vacant. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FMT – achiziție ulei hidraulic H46 necesar funcționării mașinilor unelte din laboratorul de 

Fabricarea și repararea autovehiculelor, valoare= 200 lei; 

 Serv. Administrativ – efectuare lucrări reparații și reabilitare Casa Universitarilor, valoare= 

1 880 000 lei; 

 Serv. Administrativ –întocmire analiză de risc la securitate fizică (corp A, corp B, corp C, corp 

D, corp R,I,S,T, filiala Rm. Vâlcea), valoare=5400 lei; 

 Serv. Administrativ –taxă obținere aviz final C.N.C.F. C.F.R., valoare= 1144,67 lei; 
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 Biroul Tehnic și Investiții – servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție corp Rectorat, 

valoare= 1522 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție calculatoare I3( două bucăți) necesare pentru sistemele de 

supraveghere video din campusul din str. Târgu din Vale, valoare= 4900 lei; 

 Serv. Administrativ – efectuare lucrări de reparații și montare echipamente la cantinele 

studențești 1 și 2, valoare= 4330 lei; 

 SSM – achiziție servicii de colectare a deșeurilor  periculoase rezultate din activitatea unor 

laboratoare didactice și cabinete medicale, valoare= 18500 lei. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


