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                                                                                                            Nr. 7434/05.06.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                 HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 05.06.2019 

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 05.06.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul 

universitar 2018-2019 la Universitatea din Pitești″, ediția 5, revizia 1. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează ″Regulament privind activitățile profesionale studențești – studii universitare de 

licență″, ediția 2, revizia 4. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează ″Regulament privind activitățile profesionale studențești – studii universitare de 

masterat″, ediția 2, revizia 4. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență 

și master în anul universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează repartizarea pe școli doctorale a locurilor bugetate cu bursă, fără bursă, la IF/IFR, 

rromi și domenii prioritare de dezvoltare a României pentru anul universitar 2019-2020. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se avizează propunerile privind taxele valabile în anul universitar 2019-2020 precum și taxele de 

școlarizare în anul universitar/școlar 2019-2020 la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Se transmit spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se avizează propunerea privind acordarea de bursă specială din venituri proprii, în cuantum de 

50% din taxa anuală de școlarizare, respectiv 1600 lei, studentei Țaicu E. Ancuța Elena/FSED/MCIG/I. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea bursei din venituri proprii, pentru anul universitar curent, în cuantum de 

50% din taxa anuală de școlarizare de la studenta Oneață Carmen Andreea- retrasă de la studii, la 

studenta Țaicu E. Ancuța Elena. Această redistribuire nu afectează fondul total de burse din venituri 

proprii. 
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Art.9. Se aprobă plata tarifului de 1263 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de studii de masterat ″Inginerie electronică și sisteme inteligente″ în 

Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior. 

 

Art.10. Se aprobă declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a programului de studii 

universitare de masterat ″Biologie medicală″. 

 

Art.11. Se aprobă derularea programelor de formare continuă ”Pași în pregătirea profesională – program 

de pregătire pentru gradul II, învățământ primar” și ”Pași în pregătirea profesională – program de 

pregătire pentru gradul II, învățământ preșcolar” în perioada 18.06-29.08.2019 în locațiile C-Lung, 

Vâlcea, Slatina și Alexandria,  cuantumul taxei plătită de participanți fiind în valoare de 450 lei. 

 

Art.12. Se avizează punerea în posesia proprietarilor a terenului intravilan în suprafață de 364 mp 

conform hotărârii pronunțate de instanțele de judecată în dosarul nr. 66/109/2014. Se transmite Senatului 

universitar în vederea aprobării și emiterii unei hotărâri în acest sens. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele detașări pe posturi vacante: 

 Miruna Matei, prelungirea cu 6 luni a detașării pe postul vacant de referent de specialitate în 

cadrul Biroului UPIT MEDIA, începând cu data de 01.06.2019; 

 Ilina Luminița, prelungirea detașării pe postul de îngrijitor la Corp S începând cu data de 

16.07.2019; 

 detașarea unei persoane pe postul de îngrijitor la Corpul Central începând cu data de 18.06.2019. 

Art.14. Consiliul de Administrație solicită dnei Secretar Șef, în calitate de șef ierarhic superior, 

exprimarea acordului sau dezacordului, în scris, referitor la aplicarea dispozițiilor art. 13 din 

HCA/10.04.2019 privind acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor dnei. Violeta Dinuță, 

conform prevederilor Legii cadru nr. 153/2017. Acesta va fi comunicat membrilor Consiliului de 

Administrație până la data următoarei ședințe, respectiv 12.06.2019. 

Art.15. Se acordă ajutor de înmormântare conform Art.29. alin (5) din CCM-2019, domnului  Leașu 

Gheorghe- Inginer în Departamentul de Autovehicule și Transporturi. 

Art.16. Se  aprobă ca activitățile specifice Conferinței internaționale ECAI 2019 să se desfășoare în Sala 

de Festivități din Corpul Central în perioada 27-29.06.2019. 

Art.17. Nu se aprobă  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. 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti Nr. 374 din data 18.12.2017 cu privire la modul de alocare 

a subvenției studenților nu se aplică retroactiv. 

Art.18. Se aprobă solicitările formulate de studenți privind finalizarea modulului psihopedagogic în anul 

III de studii de licență, achitarea taxelor de studii integral și scutirea de la plata restanțelor din anii I și 

II în vederea susținerii examenului de finalizare. Hotărârea Consiliului de Administrație se aplică tuturor 

studenților aflați în această situație. 

Art.19. Se aprobă demararea procedurii de achiziție de vouchere de vacanță pentru 569 de salariați ai 

Universității din Pitești, valoare achiziție=825050 lei. 
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Art. 20. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serv. Administrativ –asfaltare alei și parcări în curtea interioară a campusului Corp B, valoare= 

100000 lei; 

 Serv. Administrativ –confecționare a 7 uși din sticlă securizată pentru aviziere corp I și T, 

valoare=1900 lei; 

 Biroul Achiziții – achiziție produse papetărie și birotică, valoare=3480 lei; 

 Baza sportivă – achiziție materiale de curățenie, valoare=1490 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție becuri tip led A65 E27, valoare=284 lei; 

 FSEFI – achiziție substanța chimică Scopolamină, valoare= 2790 lei, din veniturile Școlii 

Doctorale Biologie; 

 CFM – achiziție produse de papetărie și birotică, valoare=738 lei. 

Art. 21. Se amână aprobarea următoarelor referate de necesitate urmând ca acestea să fie centralizate și 

analizate în funcție de disponibilul financiar: 

 FTLIA – achiziție echipamente informatice, valoare= 49850 lei; 

 FECC – achiziție calculatoare, valoare=14800 lei; 

 FECC – achiziție switch cu management, 48 porturi, valoare=4500 lei. 

 

Art.22. Având în vedere faptul că la data de 28.05.2019 a intrat în vigoare CCM pe anul 2019/2020, se 

aprobă ca studenții care studiază cu taxă și beneficiază de burse din venituri proprii ale universității în 

cuantum de  50% din taxa de școlarizare să poată participa la examene, până se vor debloca sumele 

aferente din buget. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


