ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 7714/12.06.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 12.06.2019
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 12.06.2019,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă transferul sumei de 2 000 000 lei din contul de excedent al anului precedent în contul
de venituri bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă și întocmirea ordinului de plată către
Trezoreria Statului prin care se virează suma aprobată din excedentul anilor precedenți. Se va emite
decizie a ordonatorului de credite.
Art.2. Se aprobă centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea burselor
la ciclurile de studii de licență și masterat în anul universitar 2018-2019, pe semestrul II.
Art.3. Se aprobă anularea prevederilor Art.13. din Hotărârile Consiliului de Administrație nr.
4668/10.04.2019.
Consiliul de Administrație solicită dnei Secretar Șef, în calitate de șef ierarhic superior, exprimarea
acordului sau dezacordului, în scris, referitor la 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
19.06.2019.
Art.4. Consiliul de Administrație ia act de Hotărârea Senatului din data de 10.06.2019 privind
reducerea taxelor de școlarizare cu 50% pentru studenții Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte
care se încadrează în diverse grade de handicap inclusiv cei cu deficiență de auz, conform prevederilor
Legii nr. 448/2006 cu modificari ulterioare prin OUG nr. 51/2017. În acest scop se depun documente
medicale justificative la compartimentul de Activități Sociale.
Art.5. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat al Universității din Pitești cu Fundația pentru
Dezvoltarea Bazată pe Cunoaștere pentru înființarea unui Centru de Excelență de Cercetare în domeniul
socio-sanitar, CEC-LAM, prin înființarea și punerea în funcțiune a unui laborator de analize medicale.
Art.6. Se amână rezoluția la solicitarea Directorului CRC&D-AUTO privind încadrarea dlui. Moga
Sorin Georgian (CS III dr.) și a dnei. Năstase Mihaela (ing. I AS) pe funcțiile pe care le dețin în prezent,
prin contract de muncă nedeterminat, începând cu 01.10.2019.
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Art.7. Având în vedere solicitările unor studenți din anii terminali înscriși la programele de formare
psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II, se aprobă următoarele:
- studenții care s-au înscris la cursurile facultative organizate de către DPPD și nu au parcurs
toate disciplinele din planul de învățământ vor achita taxele aferente disciplinelor parcurse și la
care au obținut note (pentru această promoție taxele sunt stabilite pe disciplină) și vor fi scutiți
de achitarea taxelor aferente celorlalte discipline din planul de învățământ.
Pentru studenții promoțiilor 2016-2019, respectiv 2015-2019 și 2017-2019, retragerea de la
programele de formare psihopedagogică Nivelul I și Nivelul II se efectuează pe baza unei cereri
înregistrată la secretariatul DPPD și numai după achitarea soldului aferent taxelor de
școlarizare.
- studenții care se regăsesc în situația expusă anterior și care vor să finalizeze programul de
formare psihopedagogică vor achita taxele de școlarizare aferente dar vor fi scutiți de plata
taxelor aferente restanțelor,
Art.8. Se aprobă decontarea sumei de 400 lei reprezentând contravaloarea transportului la Ploiești și
retur pentru 6 studenți internaționali și 2 cadre didactice însoțitoare, pentru participarea la Workshopul
Național ”Diversitate culturală în spațiul academic românesc”.
Art.9. Se aprobă scutirea de la plata taxelor restante înregistrate pentru modulul psihopedagogic de
către studenta Gava Andreea/FSEFI/AMK/III, deoarece aceasta nu a participat la activitățile didactice
sau evaluări.
Art.10. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Pătrașcu Ioana Irina pe un post de îngrijitor Corp C pentru
perioada 16.07.2019-15.01.2020.
Art.11. Se aprobă restituirea sumelor achitate de cetățeni străini reprezentând taxe de studii și care nu
au primit vize de intrare în țară, astfel: Sherin Ibrahim din Siria și Huda Alkhalifa din Siria.
Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
 FMT – achiziționare cuplaj elastic necesar efectuării lucrărilor practice la Școala Doctorală
Ingineria Autovehiculelor, valoare=3600 lei din fondurile școlii doctorale;
 Serv. Administrativ – achiziție modul de comandă barieră și mecanism de acționare manual,
valoare=1100 lei;
 Achiziție de echipamente informatice cu fonduri asigurate din proiect CNFIS-FDI-2019-0717
în valoare de 24150 lei;
 FECC – achiziție transparency film clear A4, valoare=170 lei;
 FMT – achiziție dulapuri metalice pentru arhivarea documentelor, valoare=2550 lei;
 Biroul Acte Studii – achiziție tipizate pentru eliberarea actelor de studii, valoare=23416 lei.
Art.13. Se amână următoarele referate:
 CRC&D-AUTO –solicitare realizarea instalației electrice de forță în laboratoarele A112 și
A113.
 FMT – solicitare pentru repararea și igienizarea sălilor 012-015, corp T.
Se solicită directorului de departament întocmirea de referate de necesitate tip cu evaluarea
costurilor acestor lucrări.
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Art.14. Se aprobă cazarea contra cost în campusul UPIT, Cămin nr.3, camera 114, în perioada 20.0620.07.2019 a domnului Stancu Tiberiu Cristian -student al Universității Politehnice București pentru
efectuarea stagiului de practică la ICN Pitești.
Art.15. Se aprobă efectuarea următoarelor lucrări propuse de Serviciul Administrativ, după aprobarea
finanțării cu sume din soldul universității:
 reparații totale fațade corpuri I, T, S și etanșare termo-hidro exterior corp Rectorat,
valoare=270000 lei;
 reabilitare cămine studențești, valoare=500000 lei;
 reabilitare și reamenajare bază sportivă UPIT, valoare=1035013 lei.
Art.16. Se amână discutarea solicitării domnului Udeanu Rafael- antrenor de arte marțiale și instructor
specializat privind închirierea sălii de sport a universității începând cu data de 01.10.2019. Se
direcționează către Directorul Departamentului de Educație Fizică și Sport pentru identificarea
disponibilității în orarul activităților didactice urmând să se încheie un contract de închiriere ulterior.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

