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                                                                                                            Nr. 5063/17.04.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 17.04.2019 

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 17.04.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Procedură operațională pentru echivalarea situației școlare a studenților″. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019-inițial. Se transmite Senatului 

universitar. 

 

Art.3. Se aprobă componența comisiei de evaluare finală la programul de formare continuă 

Management Sistemic Preuniversitar Performant, ce va avea loc sâmbătă 20.04.2019, ora 9,00: 

Președinte: lect.univ.dr. Tudor Petrescu; 

Membri: 1. Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu; 

               2. conf.univ.dr. Manuela Ciucurel; 

    3. col.r.ing. Teodor Ghițescu; 

Secretar: dr.ec. Ramona Nicolescu.   

 

Art.4.  Se aprobă plata taxelor de participare pentru 4 studenți ai FSESSP la Conferința Științifică 

Anuală a Studenților, Doctoranzilor și Tinerilor Cercetători, organizată de Universitatea Angel 

Kanchev din Ruse în perioada 11-13.05.2019, în cuantum de 120 euro. 

 

Art.5. Se aprobă alocarea de spații de cazare în căminele studențești pentru 2 stagiari francezi în cadrul 

Departamentului de Autovehicule și Transporturi în perioadele 01.05-26.07.2019 respectiv 06-

31.05.2019. 

 

Art.6. Se aprobă punerea la dispoziția Facultății de Științe Economice și Drept a microbuzului 

universității pentru asigurarea transportului de la și către aeroport a participanților la Conferința 

Internațională Istorie, Cultură, Cetățenie în Uniunea Europeană în perioada 16-19.05.2019. 

 

Art.7. Se aprobă plata tipăririi lucrării ”Nichifor Crainic, teologia și mistica”, autor Marius Sorin 

Radomir, din fondurile EUP, către S.C. HORUS CENTER, valoare= 2469 lei. 
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Art.8. Se aprobă deplasarea dlui. conf. univ. dr. Daniel Roșu împreună cu studentul Dobre Marius 

Cristian la Ploiești, pentru participarea la manifestarea științifică INVENT-INVEST 2019, în perioada 

07-09.05.2019. 

Se aprobă decontarea transportului auto și decontarea cheltuielilor de masă la cantină și cazarea în 

căminele studențești, valoare totală= 410 lei. 

 

Art.9. Se aprobă reorganizarea activității în  cantinele studențești, astfel: 

 Numirea doamnei Stoian Ștefania Mădălina-Secretar IIS în cadrul Centrului pentru Activități 

Sociale,  cu atribuții de Administrator Patrimoniu IS în funcția de Coordonator al activității 

cantinelor 1 și 2 începând cu data de 01.05.2019. Încadrarea salarială este corespunzătoare 

funcției de Secretar IIS și rămâne neschimbată de la data preluării noilor atribuții; 

 Numirea doamnei Grozea Geta-Muncitor calificat I în cadrul Serviciului Administrativ în 

funcția de Magaziner și Casier pentru Cantina 2 Academica, începând cu data de 01.05.2019. 

Încadrarea salarială este corespunzătoare funcției de Muncitor calificat I și rămâne neschimbată 

de la data preluării noilor atribuții. 

 

Art.10. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni următoarelor persoane: 

 Dna. Evelina Ion, pe post de secretar gestiune studenți la Facultatea de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie; 

 Gheorghe Costel,  pe postul de muncitor cu atestat de pază la Corp A+D; 

 Marcu Ștefan,  pe postul de muncitor calificat la Corp R.I.S.T. 

 

Art.11. Se aprobă eliberarea certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel 

II regim postuniversitar următoarelor absolvente: Predescu G.M. Maria Adriana; Boboc C. Maria 

Marilena; Filipoiu I. Oana; Lițescu V. Maria Magdalena. 

 

Art.12. Se aprobă eliberarea Diplomei de conversie profesională domnului Leau Ionuț Pavel cu 

mențiunea că până la eliberarea acesteia va prezenta adeverința necesară actualizată conform Ordinului 

nr. 6194/13.11.2012. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea studentelor: Moțea Alexandra Mihaela, Sas Ana Maria, Marin Alexandra 

Cristina privind rezolvarea situației financiare referitoare la taxele de studii neachitate pentru modulul 

psihopedagogic la care s-au înscris în anul universitar 2016-2017, în sensul că acestea s-au retras de la 

modulul psihopedagogic și ca atare nu înregistrează debit către universitate. 

 

Art.14. Având în vedere solicitarea studentei Poenaru Cristiana Maria de la Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte/LMA/III privind restituirea taxei de școlarizare aferente anului universitar 

2017/2018, Consiliul de Administrație solicită punct de vedere din partea Decanului facultății și a 

Directorului de departament. 

 

Art.15. Se respinge solicitarea doamnei Dobroaia Georgiana (promoția 2011, specializarea Drept) 

privind susținerea examenului de licență  în sesiunea iunie 2019 la Universitatea din Pitești. 

 

Art.16. Se aprobă solicitarea absolventei Stan (Voinea) A. Nicoleta /FSESSP/Psihologie clinică 

promoția 2017 privind scutirea de la plata taxei de arhivare la eliberarea Diplomei de master. 
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Art.17. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare în regim de reciprocitate între UPIT și 

Universitatea ”Ovidius” din Constanța privind cazarea angajaților celor două universități în perioada 

15.07-15.09 valabil pe o perioadă de 2 ani. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Biroul Juridic – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 2739 lei; 

 FSED–achiziție sursă PC pentru laboratorul de Analiză și Modelare Economică, valoare=450 

lei; 

 FSED – achiziție fax Canon, valoare= 1200 lei; 

 Colegiul Terțiar –achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 1237,60 lei; 

 BCRPR – confecționare placă ABS argintiu mat, inscripționare UV pe glob, valoare=300 lei; 

 BCRPR – confecționare plachetă personalizată, mapă pluș, robă, valoare=1800 lei; 

 Biroul Tehnic și Investiții efectuare lucrări de reparații și zugrăveli, valoare=1100 lei; 

 Atelier multiplicare – achiziție hârtie xerox A4 și A3, valoare= 525 lei; 

 Serv. Administrativ –realizare studiu utilizare energii alternative, valoare= 1450 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție mașină de gătit cu 6 plite rotunde, valoare max=10000 lei. 

 

Art.19. Se aprobă decontarea cheltuielilor de  deplasare la Manifestarea Științifică ISI ”RMEE 2018 

6th International Management Conference” doamnei ș.l.dr.ing. Bălteanu Ancuța Mihaela, conform 

Procedurii Operaționale de decontare a cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări 

științifice, cu condiția prezentării documentelor originale solicitate. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


