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                                                                                                       Nr. 8695/03.07.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 03.07.2019 

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 03.07.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se respinge modificarea fișei de înscriere pentru Admitere 2019-programe de studii de licență. 

Art.2. Se aprobă, la propunerea conducerii Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, ca la 

Admiterea din sesiunea 2019 absolvenții şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, să nu 

beneficieze de prevederile art.4. alin.(1) din O.M. nr. 4046 din 29 iunie 2018 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor, în vederea continuării 

studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă 

medicală generală", deoarece se depășește cifra de școlarizare maximă aprobată de ARACIS. 

Art.3. Se aprobă plata tarifului de 1263 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferente programului de studii de licență Asistență Socială în Registrul Național al 

Calificărilor în Învățământul Superior. 

Art.4. Se aprobă  cuantumul taxelor de școlarizare pentru calificarea ″Tehnician tehnolog mecanic″ și 

″Tehnician operator mașini cu comandă numerică″  la Colegiul Terțiar Nonuniversitar în valoare de  

2400 lei/an. 

Art.5. Se aprobă scoaterea din oferta educațională a Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și 

Psihologie a programului de studii de master Educație timpurie (Pitești). 

Art.6. Se avizează corectarea unei erori materiale în planul de învățământ al programului de studii de 

licență ETN, anul II, 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.7. Consiliul de Administrație ia act de răspunsul transmis de dna. Secretar Șef la solicitarea 

formulată  în ședința din data de 12.06.2019 și constată exprimarea acordului, în calitate de șef ierarhic 

superior, privind acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor dnei. Violeta Dinuță, conform 

prevederilor Legii cadru nr. 153/2017.  

Se aprobă acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor dnei. Violeta Dinuță începând cu 

01.07.2019. 

 

Art.8. Se aprobă Tabelul cu programările privind perioadele de cazare în căminele din Complexul 

”Faleza Nord” al Universității ”Ovidius” din Constanța pentru salariații UPIT care au depus cereri în 

acest sens, conform protocolului între universtăți. 
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Art.9. Se aprobă următoarele cereri de detașare pe posturi temporar vacante: 

 două persoane pe posturi de îngrijitor în Corpul Central; 

 prelungirea detașării d-lui Crăciun Vasile pe postul de muncitor cu atestat de pază la Corp A+D; 

 prelungirea detașării d-nei Țaicu Maria Mirela pe postul de îngrijitoare la Corp A+D. 

 

Art.10. Se aprobă reportarea sumelor de 1980 euro reprezentând taxe de studii achitate pentru anul 

universitar 2018-2019, în contul anul universitar 2019-2020 pentru următorii cetățeni străini: 

 Al-Atwan Radhi  

 Alnedawy Hussein Naser Hussein  

Art.11. Se aprobă solicitarea dlui. David Dan Andrei- absolvent al Facultății de Științe Economice și 

Drept/ECTS/IFR în promoția 2014 privind susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2019.  

Art.12. Se aprobă ca activitatea de printare și de multiplicare a documentelor necesare facultăților pentru 

admiterea 2019 să fie realizată de o firmă specializată în acest domeniu cu încadrarea în valoarea de 

4106,67 lei, hârtia fiind pusă la dispoziția firmei de către universitate. Se solicită Directorului General 

Administrativ să realizeze un contract pentru service-ul și mentenanța echipamentelor din dotarea 

Atelierului de multiplicare. 

Art.13. Având în vedere faptul că Universitatea din Pitești prin ″Centre de Reussite Universitaire″ a 

obținut finanțare din partea AUF pentru proiectul ″Le numerique a la portee de tous″ se aprobă 

amenajarea sălilor 110 și 111 în Corpul B, săli ce vor fi folosite pentru desfășurarea activităților specifice 

Centrului AUF. Suma estimată pentru amenajările necesare este de 3550 euro și va fi suportată din 

venituri proprii. Dotările achiziționate prin finanțare AUF sunt în valoare de 7500 euro. 

Art.14. Se aprobă accesul în sala de festivități și 3 săli de curs/seminar în perioada 11-13 octombrie 

2019, pentru organizarea celei de-a XXIII-a Conferință Anuală a Societății de Științe Matematice din 

România. 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 CRC&D-AUTO – achiziție instalație aer condiționat GREE, valoare= 4100 lei din fondurile 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0405; 

 CRC&D-AUTO – achiziție servicii de prelungire și mentenanță Camo Software Unscrambler 

X, valoare= 1800 lei din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2019-0405; 

 Biroul Tehnic Investiții –prelungire contract de achiziție program DOCLIB, valoare=1399,4 lei; 

 Colegiul Terțiar Nonuniversitar – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 683 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziție și montare geamuri tip termopan, valoare=11016 lei. 

Art.16. Se aprobă solicitarea studentului Dorobanțu Florinel Marian/FSED/ECTS privind înscrierea la 

Modulul psihopedagogic începând cu data de 01.10.2019 cu menținerea statutului financiar. 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Informare privind prelungirea termenului de raportare la CNFIS a datelor privind cercetarea 

științifică până la 18.07.2019;  

 Retragerea propunerii de reorganizare a Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică; 
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 Informare privind rezultatul votului comunității academice prin Referendumul organizat pentru 

stabilirea modalității de alegere a rectorului pentru mandatul 2020-2024. Alegerea rectorului se 

va face prin vot, nu prin concurs. 

 Amendamentele la Carta Universității au fost transmise MEN; 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


