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                                                                                                                               Nr. 3700/20.03.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 20.03.2019 

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 20.03.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se avizează menținerea certificării instituționale pentru unitățile de cercetare pentru care s-a 

finalizat evaluarea anuală în conformitate cu Procedura operațională: Înfiinţarea, certificarea internă și 

evaluarea unităților de cercetare PO-CCDI-07, pentru anul 2018, astfel: 

1.Centrul de cercetări științifice în domeniul psihopedagogiei aplicate Pro ED EXPERT"- Centru de 

cercetare de tip A; 

2.Centrul de cercetări asupra imaginarului text, discurs, comunicare "IMAGINES"- Centru de cercetare 

de tip A; 

3.Centrul de cercetări Metode de calcul şi metodologii de programare- Centru de cercetare de tip A; 

4.Centrul de cercetare "ELECTROMET""- Centru de cercetare de tip A; 

5.Centrul de cercetare "Modelarea şi Simularea Proceselor şi Sistemelor"- Centru de cercetare de tip A; 

6.Centrul de cercetare pentru performanța umană- Centru de cercetare de tip A; 

7.Centrul de cercetare analiză și modelare economică- Centru de cercetare de tip B; 

8.Centrul de studii juridice şi administrative- Centru de cercetare de tip B; 

9.Centrul de limbi străine "LOGOS"-Centru de cercetare de tip B; 

10.Centrul de cercetări pentru protecţia naturii- Centru de cercetare de tip B; 

11.Laboratorul OPTOMAT- Laborator de cercetare 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează  lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II al anului universitar 

2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programelor de studiu de masterat în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior, 

astfel: 

 Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software, valoare=1263 lei; 

 Tehnici avansate pentru prelucrarea informației, valoare=315 lei; 

  Matematică didactică, valoare=1263 lei; 
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 Matematică aplicată, valoare=315 lei; 

 Consiliere în asistență socială=1263 lei; 

 Managementul serviciilor sociale și de sănătate=315 lei. 

 

Art.4. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei pentru evaluarea periodică de către ARACIS a 

programului de studii universitare de licență Chimie. 

 

Art.5. Se avizează inițializarea a două noi calificări din domeniul ″Mecanic″ la Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar: Tehnician tehnolog mecanic și Tehnician operator mașini cu comandă. Activitățile se vor 

desfășura la sediul Facultății de Mecanică și Tehnologie precum și la sediul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar în campusul din str. Târgu din Vale nr.1. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă schimbarea datei de susținere a examenului de finalizare studii – licență pentru programul 

Sport și Performanță Motrică în 12 iulie 2019. 

 

Art.7. Se avizează și se transmite spre  aprobare Senatului universitar completarea Comisiei de analiză și 

disciplină a UPIT cu doi membri: prof.univ.dr. Alexandru Boroiu și conf.univ.dr. Benedict Oprescu, 

membri permanenți ai comisiei pe perioada mandatului actual. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora, în urma încetării de drept a 

contractului individual de muncă a dlui. conf. univ. dr. Bănică Marian, către alte cadre didactice din 

Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială. 

 

Art.9. Se aprobă prelungirea cu 6 luni a detașării pe posturi vacante a următoarelor persoane: 

 Ing. Sandu Ioan Marian pe postul de administrator patrimoniu în cadrul Biroului Tehnic-Investiții, 

în perioada 15.04-14.10.2019; 

 Ing. Leașu Gheorghe pe postul de Inginer debutant cu studii superioare la Departamentul de 

Autovehicule și Transporturi, în perioada 01.04.-30.09.2019. 

 

Art.10. Se aprobă deplasarea dlui. conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan și Georgescu Nicolae la Reuniunea 

Consorțiului Internațional al Universităților, Ujgorod, Ucraina în perioada 10-14.04.2019. Costurile 

prilejuite de efectuarea deplasării vor fi suportate din venituri proprii ale universității. 

 

Art.11. Se aprobă deplasarea dlui. conf.univ.dr. Marinescu Dănuț Gabriel la conferința EVS 32, Lyon, 

Franța în perioada 19-22.05.2019 cu decontarea cheltuielilor privind taxa de participare de din regia 

proiectului ”On the car training Modul Vehicul Electric”  

 

Art.12. Se aprobă restituirea sumelor achitate de cetățeni străini în contul taxei de studii și care nu s-au 

prezentat, astfel:  Mariam Alzubi/Siria-1940 euro; Onguee Franck Adrien/camerun-1831 euro. 

 

Art.13. Se aprobă plata taxei de membru în Asociația Facultăților de Economie din România pe anul 2019, 

în valoare de=3500 lei. 

 

Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 achiziție materiale pentru realizarea standului UPIT la Simfonia Lalelelor, valoare=459,34 lei; 
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 achiziție servicii de întocmire analiză de risc la securitate fizică pentru filiala din Alexandria, 

valoare=1255 lei; 

 achiziții de publicații pentru studenții chinezi, valoare= 600 lei; 

 Serv. RUS – achiziție produse de papetărie și birotică, valoare=2422 lei 

 Serv. Administrativ– achiziție produse de carton, sfoară, marker, valoare=944 lei; 

 BUP – achiziție acumulatori YUASA, valoare= 560 lei; 

 BUP –reparație unitate centrală a porților electromagnetice Dialoc ID, valoare=1050 lei; 

 Serv. Administrativ – confecționare steaguri și drapele personalizate, valoare=1670 lei; 

 Serv. Administrativ –lucrări de reparații și reabilitare la imobilul Casa Universitarilor, 

valoare=2055095,19 lei. Această investiție se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se resping următoarele solicitări: 

 FSED –redistribuire loc subvenționat rămas neocupat prin retragerea unui student de la studii; 

 Stanciu Ionela – susținere examen disertație sesiunea iulie 2019-absolventă în promoția 2010; 

 Ilinca Maria Florina –scutirea de la plata tranșei a doua din taxa de studii aferentă anului universitar 

curent.  

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Raport privind respectarea 

prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studenților în Universitatea din Pitești. 

 

În ședință a fost făcută prezentare platformei vreaulafacultate.ro care facilitează procesul de admitere 

online la orice universitate parteneră din România. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 


