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                                                                                                        Nr. 11600/18.09.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 18.09.2019 

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 18.09.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă, conform devizului general estimativ, valoarea cu TVA de 4.771.250,81 lei, din care 

C+M 4.274.943,51 lei, necesară executării lucrărilor care vor asigura desfășurarea circulației rutiere și 

pietonale în condiții de siguranță, fluidizarea circulației și ordonarea locurilor de parcare în zona dinspre 

str. Gheorghe Șincai, cât și în zona acoperită a Corpului R, refacerea zonelor cu infiltrații pe zona 

pasarelei pietonale și în zona treptelor și rampelor de acces. În vederea executării lucrărilor în campusul 

universitar din Pitești, str. Târgu din Vale, nr. 1, a fost întocmită, conform H.G. nr. 907/2016, 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I. 

 

Art.2. Se aprobă ocuparea locurilor destinate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural sau 

rromi rămase vacante de către candidații care au concurat pe locurile repartizate statistic. 

 

Art.3. Se aprobă angajarea pe perioadă determinată (10.10.2019-31.05.2021), pe posturi de referent de 

specialitate (relații internaționale) a următoarelor persoane: Oneață Carmen Andreea și Nicolescu Ana 

Maria. Cheltuiala salarială totală lunară va fi asigurată din bugetul proiectului Erasmus +. 

 

Art.4. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post vacant de Laborant I S la Departamentul de 

Fabricație și Management Industrial. 

 

Art.5. Se aprobă redistribuirea a 2 locuri subvenționate din domeniul Inginerie Electrică, specializarea 

Electromecanică, anul II în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, specializarea Calculatoare, 

anul II. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea a 4 locuri subvenționate de la programul de studii de licență Energetică 

și tehnologii nucleare, anul I la Ingineria mediului-3 locuri și Horticultură-1 loc precum și 2 locuri 

subvenționate de la programul de studii de masterat Materiale și tehnologii nucleare la Chimie 

criminalistică. 

 

Art.7. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate: 

 Ghiță Andrei Bogdan –mobilitate internă la FSED/Drept/II de la forma de învățământ zi la 

frecvență redusă; 

 Călin Andreea Elena –mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Pitești la Slatina; 
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 Ciorobea Mariuța – mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Câmpulung la Pitești; 

 Dimuță Ionela – mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Câmpulung la Pitești; 

 Popete Claudia Mihaela mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Câmpulung la Pitești; 

 Vlad Denisa Simona – mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Câmpulung la Pitești; 

 Tănase Gh. Ionela – mobilitate internă la FSESSP/PIPP/II de la Câmpulung la Pitești; 

 Ganea Carmen Alexandra –mobilitate  de la Universitatea din Pitești/FSEFI/SPM/II la 

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (loc cu taxă); 

 Stoian Gh. Georgiana Andreea –mobilitate de la Universitatea ”Transilvania” din Brașov/PIPP/II 

la Universitatea din Pitești (loc cu taxă); 

 Mazilu Andrei Lucian –  mobilitate  de la Universitatea din Pitești/FECC/II la Universitatea 

Politehnică din București (loc cu taxă); 

 Lăcătuș Claudia Eugenia –mobilitate de la Universitatea din Pitești/FSEFI/KMS/II la 

Universitatea ”Transilvania” din Brașov (loc cu taxă). 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dlui.conf.univ.dr. Badea 

Victor pentru susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din București, cu 

respectarea prevederilor legale referitoare la numărul maxim de ore lucrate.  

 

Art.9. Se aprobă prelungirea detașării pe un post de muncitor calificat (electrician) la Corpul Central a 

dlui. Nițu Cristian, în perioada 01.10.2019-31.03.2020. 

 

Art.10. Se aprobă inițierea unui Acord de parteneriat între Universitatea din Pitești și Alianța Franceză 

Pitești în care să se stabilească acordarea unui spațiu pentru funcționarea Alianței, conform prevederilor 

legale. 

 

Art.11. Se respinge solicitarea dlui. Ioan Antoniu Neguț privind amânarea plății taxei de școlarizare 

pentru anul universitar curent până pe data de 18 noiembrie. 

 

Art.12. Se aprobă solicitarea dnei. Gherghinoiu Mona Matilda privind amânarea plății taxei de 

școlarizare pentru anul universitar curent până pe data de 30 septembrie 2019. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea dlui. Loțan Silviu Marian, absolvent al programului de studii de licență 

Drept în promoția 2015 privind susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2020. 

 

Art.14. Nu se aprobă solicitarea dnei. Vlad I. Mariana privind recunoașterea parțială a studiilor 

postliceale, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programul de studii 

universitare de licență ”Asistență medicală generală”. 

 

Art.15. Nu se aprobă solicitarea dnei. Voicescu M. Victoria Daniela privind recunoașterea parțială a 

studiilor postliceale, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical la programul de 

studii universitare de licență ”Asistență medicală generală”. 

 

Art.16. Se aprobă retragerea de la studii a studentului Gărbănuș Alexandru de la Facultatea de Științe 

Economice și Drept. 

 

Art.17. Se aprobă semnarea unui acord de parteneriat cu Asociația BookLand pentru organizarea 

Conferințelor BookLand Evolution (ediția a VI-a). 
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Art.18. Se aprobă amânarea la plată a taxei de școlarizare (până la 31.10.2019) la Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar pentru următorii elevi: Rusu Doina, Ioniță Ana-Maria Cristina, Berechet Eduard Marin. 

 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FSEFI –achiziție de echipamente sportive, valoare= 5750 lei; 

 Colegiul Terțiar Nonuniversitar – achiziție cataloage, carnete, condică prezență, valoare= 649 lei; 

 FSEFI – achiziție rolă fax, tonere, tuș, valoare= 720 lei; 

 FTLIA – achiziție rolă transfer, valoare= 331 lei; 

 CTICI – achiziție tonere, echipamente birotică, echipamente si materiale laborator, valoare= 1028 

lei; 

 FSEFI– service aparat de aer condiționat, valoare= 400 lei; 

 Serv. Administrativ – servicii de verificare metrologică a contorului de energie termică, valoare= 

1700 lei. 

 

Art.20. Se aprobă acordarea spațiului ACADEMICA pentru organizarea revederii de 20 de ani a 

absolvenților Facultății de Teologie. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 MEN –solicitare de documente justificative privind suplimentarea numărului maxim de studenți 

ce pot fi școlarizați la programul de studii universitare de licență ”Istorie”; 

 FSESSP – solicitare redirecționare ore de Etică și integritate academică către Departamentul de 

Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială; 

 Consiliul de Administrație solicită Directorului Departamentului Psihologie, Ştiinţe ale 

Comunicării și Asistență Socială să prezinte raportul de activitate al dnei. lect.univ.dr. Valeria 

Pîrlici privind cercetarea științifică în anul universitar 2018/2019. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


