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                                                                                                            Nr. 5936/08.05.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 08.05.2019 

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 08.05.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă  repartizarea spațiilor de învățământ în  Corpul Central din str. Târgu din Vale. 

 

Art.2. Se aprobă înlocuirea domnului conf. univ. dr. ing. Gabriel Vasile Iana din Comisia Biroului 

Electoral cu domnul șl. dr. ing. Marian Răducu. Se transmite Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă utilizarea locației Academica și asigurarea unor servicii de către Cantina UPIT pentru 

desfășurarea unor evenimente din cadrul conferinței internaționale IManEE 2019, în perioada 22-

25.05.2019. 

 

Art.4. Se aprobă utilizarea sălii de lectură a Bibliotecii UPIT pentru organizarea unor workshopuri în 

cadrul conferinței internaționale IManEE 2019 în perioada 22-25.05.2019. 

 

Art.5. Se aprobă desfășurarea cursurilor festive pentru absolvenții Facultății de Electronică, 

Comunicații și Calculatoare în Corpul Central al UPIT în datele de 17.05.2019 ora 13.00 și 10.06.2019 

ora 10.00. 

 

Art.6. Se amână discutarea solicitării dlui prof.univ.dr. Ion Popescu privind continuarea activității 

didactice în cadrul UPIT, ca profesor asociat. Se transmite Departamentului de Teologie pentru analiză 

și propuneri. 

 

 Art.7. Se aprobă plata activităților didactice în regim de plata cu ora efectuate în lunile martie și aprilie 

2019 de către dr. Popescu Tudorel la disciplina Etică și Integritate academică. 

 

Art.8. Se aprobă reprogramarea activităților didactice repartizate dlui. conf. univ. dr. Emil Burtescu ca 

urmare a faptului că în perioada 06-17.05.2019 se află în concediu medical, conform propunerilor 

Departamentului de Finanțe, Contabilitate și Economie respectiv Centrul IFR. 

 

Art.9. Se aprobă prelungirea detașării dlui ing. Preda Adrian pe postul vacant de inginer I S la 

Departamentul de Fabricație și Management Industrial pentru 6 luni, începând cu data de 01.06.2019. 
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Art.10. Se aprobă următoarele cereri de prelungirea detașării pe posturi vacante: 

Bundă Laura Mariana, pe post vacant de îngrijitor în Corpul Central, în perioada 18.06-17.12.2019; 

Negru Cristina, pe post vacant de muncitor calificat – ajutor bucătar la Cantina UPIT, în perioada 05.06-

14.12.2019; 

 

Art.11. Se amână rezoluția la cererea studentei Poenaru Cristiana Maria și se direcționează către 

Secretar Șef pentru analiză și propuneri. 

 

Art.12. Se respinge solicitarea dlui Ioniță Ionuț Preda privind scutirea de la plata taxei de arhivare a 

Diplomei de Master. 

 

Art.13. Se respinge solicitarea absolventei Partene Florina (promoția 2008-2011 la programul de studii 

de licență Finanțe și Bănci) privind susținerea examen de finalizare studii în sesiunea iulie 2019. 

 

Art.14. Se aprobă deplasarea dlui. conf.dr.ing.  Grigore Jan-Cristian la Ploiești pentru vor participare 

la faza națională a concursului de Rezistența Materialelor ”C.C. TEODORESCU” ce se va desfășura la 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport și cazare în 

cuantum de 400 lei. 

 

Art.15. Se aprobă plata unui avans de 800 lei pentru deplasarea dnei. Secretar Șef la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, pentru participare la sesiunea de instruire 

a utilizatorilor IMI din perioada 6-7 iunie 2019. 

 

Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BUP – plata taxei de membru al Asociației ANELIS pentru anul 2019, valoare=15000 lei; 

 Serv. Administrativ – achitare taxe pentru eliberarea autorizației de funcționare Cantina 

Academica, valoare=1500 lei; 

 CRC&D – Auto – achiziție echipamente informatice, tonere, valoare=10500 lei; 

 FECC – achiziție fișete metalice, valoare=1700 lei; 

 FMT – achiziție hârtie, toner, valoare=750 lei; 

 Biroul Juridic – achiziție HDD și SSD, valoare=550 lei; 

 Biroul Acte Studii – achiziție produse de papetărie, birotică, tonere, valoare=2038 lei; 

 Secretar Șef – achiziție carnete student, registre matricole, registre de evidență, valoare= 

14161,5 lei; 

 Serv. Administrativ- achiziție materiale pentru reparații curente în Corp S, valoare= 4215 lei; 

 FTLIA – reparații scaune, biblioteca, servicii de zugrăvire și reparații parchet, valoare=10680 

lei. 

Toate referatele de necesitate privind achiziția de materiale de curățenie și servicii de 

deratizare/dezinsecție vor fi discutate și analizate de Șef Serviciu Administrativ și Rector în ședința de 

vineri, 10.05.2019, ora 9,00. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 


