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                                                                                        Nr. 13413/09.10.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 09.10.2019 

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 09.10.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Anexa 3 a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice 

pentru mandatul 2020-2024- normele de reprezentare ale cadrelor didactice și studenților în Comisiile 

facultăților și Senat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului Terțiar Nonuniversitar, pentru anul 

2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a programului 

de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul I de certificare a competențelor 

pentru profesia didactică. 

Art.4. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a programului 

de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competențelor 

pentru profesia didactică. 

Art.5. Se aprobă înmatricularea, începând cu 1 octombrie 2019, a candidaților declarați admiși la studii 

universitare de doctorat, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, forma de studiu 

buget/taxă, conform propunerilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. 

Art.6. Se aprobă plata tarifului de 315 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferentă programului de studiu de masterat Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet 

în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

Art.7. Se aprobă plata taxei în cuantum de 3743 lei pentru evaluarea periodică de către ARACIS a 

domeniului de masterat Biologie. 

Art.8. Se avizează Procedura operațională privind competiția internă de proiecte de cercetare științifică, 

ediția I, revizia a-II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se aprobă alocarea câte unei burse de merit pentru primul clasat la fiecare specializare/an cu 

respectarea celorlalte condiții din regulamentul de acordare a burselor pe universitate în anul universitar 

2019-2020. 
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Art.10. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor 

studențești în sensul acordării gratuității la serviciile de cazare și masă oferite prin intermediul 

căminelor/cantinei studențești pentru studenții români orfani de ambii părinți și cei proveniți din casele 

de copii care vor depune documente justificative în acest sens. 

Art.11. Se aprobă finanțarea proiectului tip ROSE AG179/SGU/NC/II, Servicii integrate pentru o 

carieră de succes-FTLIA , cu suma de 351191,52 lei din venituri proprii ale universității pentru buna 

desfășurare a activităților conform graficului de implementare, până la obținerea rambursărilor periodice 

conform contractului de finanțare.  

Art.12. Se aprobă solicitarea elevului Trică C.P. Adrian Mihai de  mobilitate internă în cadrul Colegiului 

Terțiar Nonuniversitar, de la Asistent medical generalist la Tehnician tehnolog mecanic. 

Art.13. Se aprobă următoarele cereri de detașare/prelungirea detașării: 

 Ing. Gheorghe Constantin, detașare pe o perioadă de 6 luni la Departamentul de Fabricație și 

Management Industrial, începând cu data de 10.10.2019; 

 dl. Nițescu Ion, prelungire detașare, pe post vacant de Tehnician I M la Departamentul de 

Fabricație și Management Industrial, începând cu data de 01.11.2019; 

 dl. Gheorghe Costel, prelungire detașare, pe post vacant de Muncitor cu atestat de pază la Corp 

A+D, începând cu data de 16.11.2019; 

  dna. Nițu Mariana,  prelungire detașare, pe post vacant de Îngrijitoare la Corp Central începând 

cu data de 01.11.2019; 

 dna. Gheorghiu Nicoleta prelungire detașare, pe post vacant de Îngrijitoare la Corp S, începând 

cu data de 01.11.2019; 

 dl. Marcu Ștefan, prelungire detașare, pe post vacant de Muncitor calificat la Corp R.I.S.T., 

începând cu data de 18.11.2019; 

 dl. Ivan Gheorghe Petre, prelungire detașare, pe post vacant de Paznic la Corp B, începând cu 

data de 01.11.2019; 

 dl. Tudor Paul, prelungire detașare, pe post vacant de Muncitor calificat la Cămine Studențești 

nr. 2 și 3, începând cu data de 01.11.2019; 

 dl. Tican Florin, prelungire detașare, pe post vacant de Șef Serviciu Administrativ,  începând cu 

data de 01.11.2019. 

Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BUP – achiziție publicații teologice, valoare=148,50 lei; 

 BUP – servicii de recondiționare jaluzele verticale, valoare=1925 lei; 

 BUP – achiziție etichete autoadezive albe, valoare=150 lei; 

 FMT – achiziție multifuncțional, toner, refill toner, valoare=1375 lei; 

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

 BCRPR – achiziție plachetă, diplomă, robă și tocă Rector, valoare= 900 lei; 

 Prorector RSAMSE – achiziție papetărie, birotică, valoare=783,50 lei; 

 Serv. Administrativ – servicii de mentenanță casă de marcat, memory stick, cablu date, 

acumulator, valoare=3370 lei. 

 

 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

Art.15. Se aprobă deplasarea dlui. lect.univ.dr. Mihai Ilie în Grecia, Atena, pentru participarea la 

manifestare științifică/ Conferință internațională în perioada 31.10-04.11.2019. Costul estimat al 

deplasării este de 400 euro și se va deconta conform procedurii operaționale privind decontarea 

cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice. 

Art.16. Se acordă ajutor de înmormântare, conform CCM 2019, doamnei secretar Barbu Daniela. 

Art.17. Se aprobă solicitarea studentului Popescu Marian Cosmin privind mobilitatea de la 

UPIT/FSESSP la Universitatea Titu Maiorescu București. 

Art.18. Se aprobă solicitarea studentei Eftimie Diana Elena privind mobilitate internă în cadrul FSED 

de la Management la ECTS, anul de studii II. 

Art.19. Se aprobă solicitarea Asociației Amicii Scientiae de a prelungi dreptul de folosință în mod gratuit 

a sălii C12, ca sediu, fără să afecteze activitățile didactice repartizate în acest spațiu.  

Art.20. Se respinge solicitarea studentului Ardelean Ioan Marian de a beneficia de mobilitate de la UPIT 

la UNMB cu loc subvenționat. 

Art.21. Se aprobă solicitarea studentei Marin Mihaela, astfel:  

 Biroul Juridic va semna cu studenta un acord de eșalonare la plata taxei de școlarizare pentru 

anul universitar curent; 

 Studenta va depune dosar pentru acordarea unei burse sociale conform calendarului de depunere 

dacă îndeplinește  condițiile de acordare. 

 

Art.22. Se aprobă amplasarea unui Birou mobil al BCR în incinta UPIT, în perioada octombrie-

noiembrie 2019. 

Art.23. Se aprobă cazare și masă contra cost în căminul studențesc UPIT pentru Ciobanu Andrei Maria 

și Ene Răzvan, sportivi de performanță, perioada 10.10.2019-01.09.2020. 

Art.24. Se redirecționează solicitarea Federației Română de Judo privind asigurarea spațiului de 

pregătire pentru componenții Centrului Național Olimpic de Juniori, în incinta Complexului B al UPIT, 

Sala de sport către Departamentul de Educație Fizică și Sport pentru analiză și punct de vedere. 

Art.25. Se aprobă, la propunerea Direcției Juridică și Resurse Umane – notă privind programarea zilelor 

de concediu de odihnă în anul 2020. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 


