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                                                                                                            Nr. 4377/03.04.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                      HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 03.04.2019 

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 03.04.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar componența Biroului 

electoral al secției de votare în vederea derulării referendumului privind modalitatea de alegere a 

rectorului în viitorul mandat, astfel: 

Membri: 

1. conf. univ. dr. Flaviu Meghișan- Facultatea de Științe Economice și Drept; 

2. lect.univ. dr. Ana Maria Tătaru- Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică; 

3. lect.univ.dr. Andreea Bădulescu – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie; 

4. as.univ.dr. Alin Ionescu- Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

5. ș.l.dr.ing. Claudia Mari Popa- Facultatea de Mecanică și Tehnologie. 

Membri supleanţi ai Biroului electoral al secției de votare: 

1. conf. univ. dr. Iana Vasile Gabriel- FECC 

2. student Dănăcică Robert 

Membri supleanți ai Biroului electoral al universității: 

1.lect. univ. dr. Ramona Florina Duminică 

2. student Daniel Iunker 

Art.2. Se avizează ″Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea referendumului 

universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului″. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.3. Se avizează ″Contract de studii″ și ″Act adițional la contractul de studii″. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează ″Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General″, revizia 

a II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.5. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii în RNCIS 

a calificărilor aferente programelor de studii de masterat ″Performanță în sport″ și ″Organizare și 

conducere în sport″, valoare= 630 lei. 

 

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

a calificărilor aferente programului de studii de masterat ″Sisteme de conversie a energiei″, valoare= 

1263 lei. 

 

Art.7. Se aprobă acordarea indemnizației prevăzută de art. 14 din Legea 153/2017 doamnei Vulpe 

Mădălina, laborant în cadrul Departamentului de Științe ale Naturii din Facultatea de Științe, Educație 

Fizică și Informatică, începând cu data de 01.04.2019, având în vedere fișa postului și evaluarea 

activității salariatei de către Directorul de Departament-lect.univ.dr. Cristina Soare. 

 

Art.8. Se aprobă acordarea indemnizației prevăzută de art. 14 din Legea 153/2017 doamnei Nicolescu 

Ramona Camelia, secretar cu studii superioare la Centrul de Formare Muntenia, începând cu data de 

01.04.2019, având în vedere fișa postului și evaluarea activității salariatei de către Directorul Centrului 

de Formare Muntenia. 

 

Art.9. Se aprobă plata către ARACIS a taxei de evaluare periodică pentru programul de studii de licență 

Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar –filiala  Câmpulung, valoare= 22458 lei. 

 

Art.10. Se aprobă plata către ARACIS a taxei de evaluare periodică pentru programul de studii de 

licență Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar –Pitești, valoare= 22458 lei. 

 

Art.11. Se aprobă înlocuirea reprezentantului Consiliului local, conform Hotărârii nr. 107/21.03.2019, 

din componența Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar, componență aprobată în Hotărârea Consiliului Administrativ nr. 2820/27.02.2019 după 

cum urmează: domnul Zidaru Laurențiu va fi înlocuit cu doamna Preduț Mariana-Tatiana 

 

Art.12. Se amână rezoluția pentru solicitarea formulată de asistenți de cercetare științifică din cadrul 

CRC&D-AUTO, privind acordarea indemnizației de hrană, până la identificarea disponibilității de 

finanțare din bugetul universității. Se solicită punct de vedere al Direcției Economice. 

 

Art.13. Se aprobă multiplicarea Anexei 1 și Anexei 2 (față/verso) din Ghidul privind aplicarea 

prevederilor Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR) în relația cu absolventul UPIT în 

5000 de exemplare. 

 

Art.14. Se aprobă punerea la dispoziție a sălii de lectură a Bibliotecii UPIT în data de 20.04.2019, între 

orele 10.00 – 19.00, pentru evenimentul organizat de AIESEC. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea SC Four Tech SRL privind acordarea sălii 135 din Corpul Central pentru 

realizarea ședințelor foto cu studenții contractați din cadrul UPIT, în data de 10.04.2019. 

  

Art.16. Se aprobă ocuparea prin detașare a postului vacant de Secretar S debutant în cadrul Colegiului 

Terțiar Nonuniversitar, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 01.04.2019. 
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Art.17. Se aprobă: 

1. restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studii achitată de Dang 

Xuan Loc  deoarece nu a primit prelungirea vizei de ședere în țară; 

2. restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studii achitată de Gazal 

Jehad  deoarece nu a primit prelungirea vizei de ședere în țară; 

3. reportarea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studii achitată de Eyenga 

Marie Pascale Nelly în anul universitar 2018-2019 pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BCRPR -  achiziție cartușe, tonere, HDD extern, valoare= 548 lei; 

 FSESSP - achiziție ordine de deplasare, registre, bonier, valoare=360 lei. 

 

În ședința au mai fost prezentate următoarele: 

 SANAPLAN-Asigurare de sănătate de grup de la Allianz Țiriac. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


