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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 28.03.2019 

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 28.03.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament privind examinarea și notarea studenților″, ediția a III-a. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor de 

școlarizare, pentru programele de studii de licență și masterat″, ediția I, revizia I. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează încheierea unui protocol de colaborare pentru susținerea examenului de finalizare a 

studiilor pentru un număr de 45 de absolvenți ai programului de licență Kinetoterapie și motricitate 

specială de la Universitatea Valahia din Târgoviște. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție a contractului nr. 

19142/18.12.2018 încheiat cu Valah Construct Grup SRL, până la 31.05.2019. 

 

Art.5.  Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între  Universitatea din Pitești și Nile Higher 

Institute din Egipt.  

 

Art.6. Se  aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora din Statul de funcții al 

Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic de la conf. univ. dr. Tănase Marinela la conf. 

univ. dr. Dănescu Elena în semestrul al II-lea, anul univ. 2018-2019. 

 

Art.7. Se  aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora din Statul de funcții al 

Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistența Socială de la prof. univ. dr. 

Ciucurel Constantin la lect. univ. dr. Ioana Dumitru începând cu data de 27.03.2019. 

 

Art.8. Se aprobă Raportul privind acordarea indemnizației prevăzută la art. 14 din Legea cadru 

153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, întocmit de comisia 

desemnată de către Consiliul de Administrație, cu următoarele concluzii: 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 
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1. În cazul doamnei  Dinuță Maria Violeta - funcție de personal didactic auxiliar, ocupant al 

postului de secretar cu studii superioare la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, 

doar conducătorul locului de muncă este cel care întocmește fișa postului și evaluează 

activitatea salariatei și în consecință poate argumenta, în lipsa unor elemente clare, o posibilă 

interferență între domeniul în care este obținut titlul științific de doctor (Horticultură) și  

domeniul în care își desfășoară activitatea; 

2. În cazul doamnei  Nicolescu Ramona Camelia - funcție de personal didactic auxiliar, ocupant 

al postului de secretar cu studii superioare la Centrul de Formare Muntenia, doar conducătorul 

locului de muncă este cel care întocmește fișa postului și evaluează activitatea salariatei și în 

consecință poate argumenta, în lipsa unor elemente clare, o posibilă interferență între domeniul 

în care este obținut titlul științific de doctor (Management) și  domeniul în care își desfășoară 

activitatea; 

3. În cazul doamnei Vulpe Mădălina, laborant în cadrul Departamentului de Științe ale Naturii din 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,  doar conducătorul locului de muncă este 

cel care întocmește fișa postului și evaluează activitatea salariatei și în consecință poate 

argumenta, în lipsa unor elemente clare, o posibilă interferență între domeniul în care este obținut 

titlul științific de doctor (Horticultură) și  domeniul în care își desfășoară activitatea (Biologie 

medicală); 

4. În cazul doamnei Văsîi Andra Petruța, comisia constată că sunt îndeplinite condițiile din art.14 

din Legea 153/2017 existând identitate  între domeniul în care își desfășoară activitatea - 

psiholog specialist în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din 

Pitești  și cel în care a obținut titlul științific de doctor (Psihologie) și este îndeptățită să 

primească indemnizația prevăzută de art. 14 din Legea 153/2017. 

 

Art.9. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD UPIT a domnului 

Tulbure Adrian Alexandru, cadru didactic titular al Universității ″1 Decembrie 1918″din Alba Iulia, 

având calitatea de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologii Informaționale. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele solicitări privind prelungirea cu 6 luni a detașării pe posturi vacante: 

 dna. Păunescu Georgeta pe postul vacant de Administrator patrimoniu II S din cadrul Biroului 

Financiar; 

 dna. Andrei Alina pe postul vacant de îngrijitor la Corpul Central; 

 

Art.11. Se aprobă ocuparea prin  detașare a unui post vacant de îngrijitor la Corp S, pentru perioada 

01.05-31.10.2019. 

 

Art.12. Se aprobă, la solicitarea Federației Române de Karate Tradițional, alocarea Sălii de Sport 

Polivalentă a UPIT pentru desfășurarea Campionatului European de Karate Tradițional în perioada 13-

16.06.2019. 

 

Art.13. Se aprobă plata taxei de reacreditare a programului de Psihologie clinică – evaluare și 

intervenție la Colegiul Psihologilor din România, valoare= 1500 lei. 

 

Art.14. Se aprobă solicitarea dnei Bitu Elena Diana privind reînscrierea la modulul psihopedagogic 

nivelul II postuniversitar, echivalarea examenelor și scutirea de la plata taxelor aferente. 
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Art.15. Se aprobă deplasarea unui grup de studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de 

Electronică, Comunicații și Calculatoare pentru participare la faza internațională a concursului 

profesional studențesc TIE 2019 ce se va desfășura la Universitatea Dunărea de Jos din Galați în 

perioada 10-13.04.2019. 

Se aprobă  decontarea cheltuielilor de transport pentru studenți și cadre didactice și plata cazării pentru 

cadrele didactice, din venituri proprii ale universității, în cuantum de=1586 lei. 

 

Art.16. Se aprobă solicitarea dnei Preda (Săpunaru) Cristina Mihaela, absolventă a Facultății de Științe 

Socio-Umane/Relații Internaționale/2009 de a susține examenul de licență la Universitatea Titu 

Maiorescu. 

 

Art.17. Se aprobă: 

 Strategia de contractare a Universității din Pitești pentru atribuirea contractului având ca obiect 

”Reabilitare, modernizare, reparații capitale, amenajare cu revenire la arhitectura inițială imobil 

D+P Casa Universitarilor”; 

 Caiet de sarcini pentru lucrarea ”Reabilitare, modernizare, reparații capitale, amenajare cu 

revenire la arhitectura inițială imobil D+P Casa Universitarilor”. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Tipărirea la atelierul de multiplicare al UPIT a unui număr de 360 diplome ce vor fi înmânate 

câștigătorilor, elevi și profesori coordonatori care vor participa la concursul Robosmart, ediția 

a 2-a, din 06.04.2019, valoare=180 lei; 

 Direcția Economică– achiziție produse de papetărie și birotică, valoare= 6625,75 lei; 

 Direcția Economică – achiziție tonere, valoare= 2160 lei; 

 CTICI –încheiere contract servicii cu ICI București în calitate de Registru Local de Internet, 

valoare= 585 lei; 

 Serv. Administrativ – achitare taxă către Poliția Municipiului Pitești pentru obținerea accesului  

rutier prevăzut în Certificatul de Urbanism pentru proiectul Cămin strudențesc prin Compania 

Națională de Investiții, valoare= 200 lei; 

 Serv. Administrativ – referat de necesitate – materiale reparații instalații sanitare – 8787 lei 

 

Art.19. Se aprobă, la solicitarea Asociației Zimbrul Carpatin,  cazare contra cost pentru 4 studenți din 

Turcia, voluntari în cadrul unui proiect Erasmus+ desfășurat în cadrul Serviciului European de 

Voluntariat. 

 

Art.20. Se aprobă punerea la dispoziție asociației Academic ArtEvents în perioada 08-09.04.2019 a 

două săli pentru realizarea ședințelor foto cu studenții UPIT. 

 

Art.21. Solicitarea dnei Manea Ruxandra privind  închirierea Sălii de Sport a UPIT se redirecționează 

D.G.A. pentru confirmare disponibilitate spațiu și condiții de închiriere. 

 

Art.22. Se aprobă acordarea sălii S 009 pentru desfășurarea cursului festiv (07.06.2019, ora 14.00) 

studenților anului IV, specializarea Asistență Medicală Generală.  
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

1. Punerea în funcțiune a camerelor de supraveghere care asigură perimetrul campusului din Târgu 

din Vale-prioritate pentru Direcția Generală Administrativă; 

2. Amenajarea și igienizarea zonei de spații verzi și drumuri de acces în campusul din str. Aleea 

Școlii Normale, având în vedere evenimentul sportiv de nivel european care se va derula la baza 

sportivă. Se solicită procedură de urgență din partea Direcției Generală Administrativă; 

3. Vizita medicală obligatorie pentru salariații universității se va derula în perioada 02-17.04.2019 

în Corpul Central, camera 145; 

4. Exemplare din ″Ghidul studentului″ se distribuie la secretariatul prorectorului RSAMSE, 

Rectorat camera 5; 

5. Plata salariilor aferente programelor de conversie profesională, doctorate, grade didactice, alte 

programe aflate în derulare se amână în continuare și se va face doar după aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


