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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 23.01.2019 

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 23.01.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se aprobă  angajarea prin detașare, începând cu 01.02.2019, a unui secretar debutant, pe postul 

vacant de secretar la Colegiul Terţiar Nonuniversitar. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar validarea concursului pentru 

ocuparea postului de Asistent universitar drd. pe perioadă determinată, poziția 62 din Statul de funcții 

al Departamentului Limbă și Literatură, Istorie și Artă. 

Art.3. Se aprobă efectuarea de modificări în componența Comisiei de analiză și disciplină având în 

vedere faptul că doi membri titulari s-au pensionat. Președintele Comisiei de analiză și disciplină, prof. 

univ. dr. Dumitru Diaconu, va propune înlocuitori din rândul supleanţilor aprobaţi la constituirea 

comisiei. 

Art.4. Se aprobă susținerea unui curs opțional ”Sisteme electronice auto încorporate pentru 

monitorizarea și controlul vehiculelor”, vinerea, la două săptămâni în sala T211. Solicitarea privind 

alocarea sălii 251 din Corpul Central rămâne în analiză. 

Art.5. Se aprobă modificarea datei de susținere a disertației la masterul  Stiinţa şi Tehnologia 

Materialelor, conform propunerii Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie. 

Art.6. Se aprobă  redistribuirea unui loc subvenționat rămas neocupat prin retragerea de la studii a 

unui student de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, începând cu semestrul II. 

Art.7. Nu se aprobă solicitarea studentului Motoianu Andrei Valentin privind mobilitatea de la 

Universitatea Politehnica București, anul I de studii la FECC din cadrul Universității din Pitești. 

Art.8. Se aprobă  solicitarea studentei Toțe Doina Nicoleta privind amânarea la plata tranșei a II-a din 

taxa de școlarizare până la 15.03.2019.  

Art.9. Nu se aprobă solicitarea dlui Predescu Ștefan Adrian privind înscrierea în an de grație în 

universitar 2018-2019 deoarece solicitarea este în afara perioadei de înscrieri. 

Art.10. Se aprobară exmatricularea studentei Al-Sabbag Amna Samir Abdulrazzak, deoarece aceasta 

nu s-a prezentat la cursuri. 
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Art.11. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studii pentru 

Diallo Mamadou Saliou achitată în anul universitar 2018-2019, pentru anul universitar 2019-2020.  

Art.12. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studii pentru 

anul universitar 2018-2019 achitată de WaffoTekadam Cabrel deoarece nu a primit viză pentru intrare 

în ţară. 

Art.13. Se aprobă plata sumei de 1140 lei reprezentând contravaloarea asigurării medicale de rezidență 

pentru Tian Muchen, cadrul didactic din China.  

Art.14. Având în vedere solicitarea Centrului de Formare Muntenia privind redistribuirea a 20 de 

calculatoare funcționale și pretabile pentru lucrări de laborator se redirecţionează către Directorul 

CTICI pentru a avea în vedere solicitarea la momentul redistribuirii calculatoarelor ce vor fi înlocuite. 

Art.15. Se aprobă, la propunerea dnei prof. Saviana Diamandi, organizarea şi desfăşurarea unei serii 

de 9 concerte camerale în Universitate, precedate de conferințe tip ”pre-concert talk”. Costurile 

evenimentelor se vor stabili şi aproba pentru fiecare eveniment în parte pe măsură ce se vor desfăşura. 

Art.16. Se aprobă plata serviciilor de copiere a dosarului nr. 412/2016, în cuantum de 40 lei, la 

solicitarea Direcției Juridică. 

Art.17. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Achiziţie de echipamente de  laborator la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare în valoare de = 112657,61 lei , din contracte de sponsorizare; 

 Achiziţie de echipamente de laborator, birotică în valoare de 49070,56 lei din fondurile școlii 

doctorale Educație Fizică și Sport; 

 Efectuare lucrări de reparații la cazanul nr. 2 de la punctul termic al Corpului B Filiala 

Râmnicu Vâlcea, valoare= 341 lei; 

 Secretariat Rectorat – achiziţie produse de papetărie, birotică, valoare= 4596,5 lei; 

 Achiziţie servicii de reparații imprimantele multifuncționale BIZHUB 250 în valoare de 26977 

lei, după aprobarea BVC 2019. Se aprobă  Caietul de sarcini pentru achiziții de servicii de 

întreținere imprimante multifuncționale.                                                                                                                         

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


