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                                                                                                            Nr. 5509/24.04.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de /24.04.2019 

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 24.04.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează proiectul de modificare pentru Carta Universității din Pitești. Proiectul rămâne în 

dezbatere publică 30 de zile. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Procedura operatională: Înfiinţarea, certificarea internă și evaluarea unităților de 

cercetare, ediția a-II-a, revizia a-II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează menținerea certificării instituționale pentru următoarele centre de cercetare: 

 Centrul de cercetare Ingineria Automobilului- Centru de cercetare de tip A; 

 Centrul de cercetare istorică, arheologică și de patrimoniu ″Gh. I. Brătianu″- Centru de 

cercetare de tip A; 

 Centrul de studii teologice aplicate-- Centru de cercetare de tip B. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă  centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea burselor 

la ciclurile de studii de licență și masterat în anul universitar 2018-2019, sem. II. 

 

Art.5. Se aprobă ca, începând cu data de 01.04.2019, salariul brut aferent fiecărui post de asistent 

cercetare științifică – stagiar să fie de 4085 lei (cheltuială salarială de 4177 lei), astfel încât să fie 

respectat devizul cadru antecalcul pe anul 2019 al proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446. 

 

Art.6. Se aprobă ca, începând cu data de 01.05.2019, salariul brut aferent postului de asistent de 

cercetare științifică să fie de 4218 lei (cheltuială salarială de 4313 lei), astfel încât să fie respectat 

devizul cadru antecalcul pe anul 2019 al proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224. 

 

Art.7. Se aprobă desfășurarea Campionatului Național Universitar la Baschet masculin (31.05-

02.06.2019), Baschet feminin (17-19.05.2019), Handbal feminin (21-23.05.2019) și Atletism (23-

25.05.2019) în Sala de Sport a Universității. 

 

Art.8. Se aprobă cazarea a două cadre didactice de la Universitatea Nice Sophia Antipolis în 

apartamentul de protocol din căminul studențesc 1, în perioada 9-23.05.2019. 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
Art.9. Se aprobă solicitarea dnei lect.univ.dr. Daniela Iancu privind decontarea cheltuielilor prilejuite 

de participarea la Sesiunea de comunicări științifice a studenților ce se desfășoară la Universitatea 

Valahia din Târgoviște în data de 10.05.2019, în valoare de 80 lei. 

 

Art.10. Se aprobă solicitarea dnei lect.univ.dr. Amelia Singh privind decontarea cheltuielilor prilejuite 

de participarea la Sesiunea de comunicări științifice a studenților ce se desfășoară la Universitatea ″1 

Decembrie″ din Alba Iulia, în perioada 08-09.05.2019, în valoare de 1380 lei. 

 

Art.11. Se aprobă decontarea cheltuielilor prilejuite de participarea dnei ș.l.dr.ing. Mihaela Istrate și 

ș.l.dr.ing. Monica Bâldea, împreună cu 6 studenți ai Facultății de Mecanică și Tehnologie la Concursul 

Național Studențesc de Mecanică ”Andrei G. Ioachimescu”; valoare totală= 1600 lei. 

 

Art.12. Se aprobă prelungirea detașării pentru următoarele persoane: 

 Negru Cristina,  pe postul de muncitor calificat – ajutor bucătar la Cantină, în perioada 05.06-

04.12.2019; 

 Vlădușelu Nicoleta Mihaela,  pe postul de îngrijitoare la Căminele nr. 2 și 3, în perioada 01.06-

30.11.2019; 

 Nițu Nicolae, pe postul de muncitor cu atestat de pază la Corp B, în perioada 15.06-14.12.2019. 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 CTICI – achiziție multifuncțional, cartuș, scară aluminiu, rolă cablu, mufe ecranate, valoare= 

3355 lei; 

 Secretariat Senat – achiziție produse de papetărie, valoare= 683,5 lei; 

 Filiala Rm. Vâlcea – achiziție cartuș toner, hârtie, papetărie, valoare=1093 lei; 

 Filiala Rm. Vâlcea – achiziție materiale pentru curățenie, valoare=339 lei; 

 BCRPR –servicii de publicitate pentru Admitere 2019, valoare= 10000 lei; 

 BCRPR –înregistrare UPIT la OSIM, valoare= 4800 lei. 

 

Art.14. Se aprobă ca activitățile de voluntariat efectuate de AIESEC să se desfășoare în Rectorat în 

sala de ședințe a Consiliul de Administrație în perioada 26.04-05.05.2019. 

 

Art.15. Se aprobă organizarea festivității de absolvire a studenților programului de studii de licență 

Contabilitate și Informatică de Gestiune în Corpul C, sala CC1, în data de 26.06.2019, interval orar 

14.00-17.00. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 


