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                                                                                                            Nr. 2820/27.02.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                     HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 27.02.2019 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

Carta Universității din Pitești; 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 27.02.2019, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se aprobă componența Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar, denumită în continuare CEAC-C, după cum urmează: 

Președinte: conf.univ.dr.ing. Marian Mădălina 

Membri: lect.univ.dr. Cumpenaşu Gisela 

        lect.univ.dr. Dumitrache Mihaela 

                          Cazacu Mihaela-Cristina - elevă la programul de studii Asistent Medical Generalist 

              Honțaru Sorina - angajator (director DSP Argeș) 

              Zidaru Laurențiu – reprezentant Consiliul local 

 

Art.2. Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice precum și adresa MEN nr.399/DGE/18.02.2019 se aprobă ca, în situația în care 

salarizarea funcțiilor de execuție este mai mare decât pentru funcția de conducere, persoana respectivă 

va fi salarizată la nivelul funcției de execuție. Prezenta hotărâre se aplică tuturor persoanelor aflate în 

această situație la nivelul Universității din Pitești, începând cu data de 01.03.2019. 

Art.3.  Se aprobă organizarea, pe o perioadă de un semestru, a programului de formare psihopedagogică 

în regim postuniversitar pentru nivelul I de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în regim 

cu taxă. Plata activităților didactice se va face din venituri extrabugetare ale DPPD rezultate din încasarea 

taxelor de studii, înscriere și înmatriculare a cursanților. 

Art.4. Se aprobă organizarea, pe o perioadă de un semestru, a programului de formare psihopedagogică 

în regim postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competențelor pentru profesia didactică, în 

regim cu taxă. Plata activităților didactice se va face din venituri extrabugetare ale DPPD rezultate din 

încasarea taxelor de studii, înscriere și înmatriculare a cursanților. 

Art.5. Se aprobă suspendarea calității de student pentru studenții care studiază cu taxă în anul universitar 

2018/2019 și sunt restanțieri la data de 20.02.2019. Redobândirea calității de student se face după 

achitarea sumelor restante, cu aprobarea decanului facultății. 

Art.6. Se aprobă recuperarea activităților didactice și susținerea evaluărilor pentru un număr de 34 de 

studenți sportivi de performanță, în perioada 6-8 martie 2019, la Cabana Postăvaru, jud. Brașov. Se 

aprobă deplasarea împreună cu studenții pentru următoarele cadre didactice: conf.univ.dr. Daniel Roșu 

și as.univ.dr. Sebastian Enache. 
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Art.7.  Se aprobă deplasarea unei delegații de studenți și cadre didactice la Campionatul Național 

Universitar de Schi și Snowboard în perioada 4-6 martie 2019 și decontarea cheltuielilor de transport 

auto pe ruta Pitești-Poiana Brașov și retur pentru 2 autoturisme proprietate personală a cadrelor didactice 

însoțitoare. 

Art.8.  Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de PO ca urmare a concursurilor de 

ocupare a posturilor vacante din statul de funcții al  departamentului de Fabricație și Management 

Industrial, începând cu semestrul al II-lea. 

Art.9.  Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de PO ca urmare a concursului de ocupare 

a postului vacant de conf. univ., poziția 14, din statul de funcții al Departamentului de Electronică, 

Calculatoare și Inginerie Electrică, începând cu semestrul al II-lea. 

Art.10. Având în vedere solicitarea dnei Văsîi Andra Petruța 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.11. Se aprobă plata tarifului de 1263 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de studii universitare de masterat Comunicare organizațională în 

Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior. 

Art.12. Se aprobă plata taxei de 300 euro reprezentând taxa de membru a Universității din Pitești în 

EfVET, pentru anul 2019. 

Art.13. Se aprobă plata taxei de 270 euro reprezentând taxa de membru a Centrului de Cercetare pentru 

Performanță Umană în Consiliul Internațional al Științei Sportului și Educației Fizice. 

Art.14. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni, în perioada 01.05-31.10.2019, a următoarelor persoane: 

 Ivan Gheorghe Petre, pe postul de paznic – Corp B; 

 Tudor Paul, pe postul de muncitor calificat – Cămine Studențești nr. 2 și 3. 

Art.15. Se respinge solicitarea formulată de un grup de 15 studenți privind înscrierea la modulul 

psihopedagogic nivelul II, cu recuperarea disciplinelor din semestrul I al anului universitar 2018-2019. 

Art.16. Se direcționează către Centrul pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare 

solicitarea privind relocarea serverului din Corpul C în clădirea Rectoratului, pentru analiză și propuneri. 

Art.17.  Se aprobă cazarea în căminul studențesc a dnei Anca Monica- studentă a Facultății de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte/Artă Sacră/I având în vedere situația socială și materială a studentei. 

Art.18.  Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 CCOC – achiziție produse de papetărie și birotică, valoare= 765 lei; 

 DPPD – achiziție produse de papetărie și birotică, valoare=1050 lei; 

 FSEFI – achiziție articole de grădinărit, valoare=1135 lei; 

 FSEFI – achiziție articole bricolaj și amenajare stand la Simfonia Lalelelor, valoare=1111 lei.                                                                                                                 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


