ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. 9285/17.07.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 17.07.2019
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 17.07.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar, următoarele:





Contract de studii pentru servicii educaționale în cadrul programului de formare
psihopedagogică, Nivel I;
Contract de studii pentru servicii educaționale în cadrul programului de formare
psihopedagogică, Nivel I, în regim postuniversitar;
Contract de studii pentru servicii educaționale în cadrul programului de formare psihopedagogică
Nivel II;
Contract de studii pentru servicii educaționale în cadrul programului de formare
psihopedagogică, Nivel II, în regim postuniversitar.

Art.2. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar planurile de învățământ pentru
programele de studii universitare de licență/masterat/conversie profesională începând cu anul universitar
2019-2020.
Art.3. Se avizează modificarea componenței comisiei de finalizare studii pentru programul de studii de
licență Jurnalism. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă solicitarea absolventei Bodescu Larisa Mihaela în promoția 2017 la programul de studii
AMS la filiala din Râmnicu Vâlcea a Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
privind susținerea examenului licență la Pitești în sesiunea iulie 2019.
Art.5. Se aprobă numirea dlui. prof.univ.dr.ing. Adrian Constantin Clenci ca persoană de contact din
partea UPIT în relația de colaborare cu Grupul Renault România.
Art.6. Se aprobă prelungirea detașării dnei Dănilă Maria Denisa pe postul de secretar la Colegiul Terțiar
Nonuniversitar pentru perioada 31.08.2019 - 29.02.2020.

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Art.7. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Lemnaru Cristina pe postul de referent de specialitate în
cadrul Centrului pentru Relații Internaționale și demararea procedurii privind organizarea concursului
pentru ocuparea postul vacant.
Art.8. Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată 01.10.201930.09.2020 pentru poz. 3-CSIII-dl. Moga Sorin Georgian și poz. 5-Inginer IAS- dna. Năstase Mihaela
din Statul de funcții al CRC&D Auto.
Art.9. Se aprobă plata taxei de evaluare periodică pentru domeniul de studii de master ″Științe ale
Educației″ în cuantum de 11.229 lei.
Art.10. Se aprobă componența comisiilor constituite la Departamentele Facultății de Teologie, Litere,
Istorie și Arte pentru susținerea probelor de aptitudini la Admiterea 2019.
Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate:


BCRPR – achiziție produse pentru evenimente festive, valoare=1.000 lei;



BCRPR – achiziție de servicii de publicitate instituțională în Catalogul Curierul Zilei 2019,
valoare= 2.000 lei;



CTICI –verificare tehnică și montare aparate aer condiționat Corp B/Etaj 2/Camera 2.47,
valoare=1.100 lei;



Biroul Achiziții – achiziție bonuri de benzină pentru lunile august, septembrie, octombrie,
valoare=5.010 lei;



Serviciul Administrativ – achiziție echipamente pentru desfășurarea de activități administrative
(invertor de sudură profesional și transpalet manual 2,5 tone), valoare=3.100 lei;



Serviciul Administrativ – achiziție kit supraveghere video, valoare= 2.493 lei;



FTLIA – achiziție unitate de imagine Konica Minolta, valoare= 780 lei;



FSEFI – achiziție cartuș toner multifuncțională Konica, valoare= 340 lei;



FSEFI – achiziție tonere imprimantă HP Laser Jet, valoare= 400 lei;



FMT – achiziție cilindru Konica Minolta, valoare= 370 lei;



FSESSP – achiziție robinet hidrant pentru filiala din Alexandria, valoare= 251 lei;



CRC&D AUTO – achiziție echipament pentru laboratorul de Combustibili și Lubrifianți,
valoare= 183 lei;



CRC&D AUTO –servicii de închiriere butelii și umplere cu gaze speciale, valoare=1.950 lei;



Conf. univ. dr. Ionuț Sămărescu – achiziție produse informatice și papetărie pentru desfășurarea
activităților proiectului CNFIS/FDI/2019, valoare= 42.425 lei;



Prof. univ. dr. ing. Viorel Nicolae – Proiectarea și implementarea sistemului on-line suport din
cadrul proiectului CNFIS/ FDI/2019-0717, valoare= 34.000 lei.

Art.12. Se aprobă solicitarea dlui Diamantu Petrișor Cristian privind cazarea în căminul studențesc,
începând cu luna septembrie 2019 în calitate de profesor asociat la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie
și Arte.
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Art.13. Se aprobă solicitarea dnei lect.univ.dr. Alexandra Pârvan privind suspendarea contractului
individual de muncă în perioada 01.10.2019 - 31.12.2019.
În ședință au mai fost aprobate următoarele:
 Finalizarea simulării statelor de funcții se va face până la 29.07.2019;
 Tariful pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora se va stabili diferențiat
în funcție de disponibil;
 Propunerea privind introducerea sumelor rezultate din executările silite la cheltuiala
departamentelor din care fac parte respectivele cadre didactice.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

