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                                                                                                      Nr. 14049/16.10.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 16.10.2019 

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 16.10.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de reînmatriculări pentru anul universitar 2019-2020, până la 

data de 31.10.2019. 

 

Art.2. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității (RAEI) pentru Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar, generat în urma introducerii datelor cerute pe platforma ARACIP pentru anul 2018-

2019. 

 

Art.3. Se avizează revizia la Structura generală a anului universitar 2019-2020. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează normele de reprezentare ale cadrelor didactice și studenților în Comisiile facultăților 

și Senat respectiv ″Anexa 3″ a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice 

pentru mandatul 2020-2024. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă criteriile și punctajele asociate rezultatelor activităților de cercetare științifică de 

excelență pentru competiția ”Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2019”. 

 

Art.6. Se aprobă nota de fundamentare a Bugetului pentru stimularea activității de cercetare științifică 

pe anul 2020. Se aprobă valoare de cheltuieli de 150 000 lei ce vor fi prevăzute în Bugetul de Venituri 

și Cheltuieli pentru anul 2020. 

 

Art.7. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studiu postuniversitar Specializarea și perfecționarea cadrelor didactice 

universitare în educație nouă și activă din învățământul tehnic în RNCIS, în valoare de 1263 lei. 

 

Art.8. Se aprobă Raportul de activitate al Sistemului Informațional de Marketing (SIM) al UPIT pentru 

anul universitar 2018-2019. 
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Art.9. Se avizează Planul Integrat de Activitate al Sistemului Informațional de Marketing (SIM) al UPIT 

– obiectivele strategice pentru anul universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.10. Se aprobă cererea de reînmatriculare a studentului Hera Eduard la programul de studii Istorie, 

anul de studii III, în anul universitar 2019-2020. 

 

Art.11. Consiliul de Administrație solicită Biroului Juridic să formuleze punct de vedere privind situația 

mobilității studentului Ardelean Ion Marian (mobilitate aprobată fără loc subvenționat) de la UPIT la 

UNMB. 

 

Art.12. Se avizează solicitarea dlui. Pr.conf.univ.dr. Brînzea Nicolae privind susținerea de activități 

didactice în regim de plata cu ora la Universitatea ”Ovidius” din Constanța. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă deplasarea dnei. lect.univ.dr. Cosma Ioana la Cluj-Napoca, pentru participare la 

manifestare științifică în perioada 23-27.10.2019. Costul estimat al deplasării este de 700 lei și se 

decontează conform procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 

participare la manifestări științifice. 

 

Art.14. Se aprobă cererile studenților doctoranzi care solicită prelungirea studiilor doctorale pentru anul 

universitar 2019-2020. 

 

Art.15. Se amână reevaluarea situației școlare pentru dl. Luca Constantin Marian căruia i s-a suspendat 

calitatea de student pe semestrul I al anului universitar 2019-2020. Se solicită Consiliului Facultății de 

Științe Economice și Drept să analizeze memoriul depus de dl. Luca Constantin Marian la Consiliul de 

Administrație și să propună în consecință. 

 

Art.16. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor privind înscrierea la modulul psihopedagogic nivelul II 

postuniversitar și recunoașterea notelor obținute în timpul desfășurării cursurilor postuniversitare de 

nivel II, precum și reportarea sumelor plătite în cuantumul taxei de școlarizare (domeniul de masterat 

diferit de domeniul de licență). 

 

Art.17. Se respinge solicitarea studentului Alexe Georgian Roberto privind promovarea în anul II de 

studiu (2019-2020) cu 18 puncte de credit. Studentul se exmatriculează conform Ordinului nr. 161/2019.  

 

Art.18. Se aprobă restituirea tranșei de 1700 lei achitată din taxa de școlarizare pentru programul de 

studii de masterat ”Drept contencios” de către Maria Alexandra-Florina. 

 

Art.19. Se respinge solicitarea studentului Șerb Ovidiu-Florentin privind reducerea taxei de școlarizare 

pentru anul universitar curent. 

 

Art.20. Se respinge solicitarea studentului Bah Ibrahim privind achitarea taxei de școlarizare (CPV) 

pentru anul universitar curent în două tranșe. 

 

Art.21. Se respinge solicitarea studentului Dragomirescu Dan Florin privind reînmatricularea în aul II 

de studiu deoarece nu a cumulat punctele de credit necesare. 
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Art.22. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Tudor Paul, pe post vacant de Muncitor calificat la 

Căminele Studențești 2 și 3, pentru perioada 01.11.2019- 30.04.2020. 

 

Art.23. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BUP – achiziție publicații teologice, valoare=172 lei; 

 BUP– reparație copiator Canon IR 2520, valoare= 500 lei; 

 BUP –– achiziție publicații  Drept și Administrație Publică, valoare=450 lei; 

 Serv. Administrativ– reparații contor energie termică, valoare= 800 lei; 

 Serv. Administrativ – cursuri acreditate în domeniul situațiilor de urgență (10 persoane) și de 

igienă alimentară (6 persoane), valoare= 8800 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru instalații electrice, valoare= 3635 lei; 

 Serv. Administrativ - Lucrări de reparații luminator în Corpul Central, valoare=90000 lei din 

garanția de bună execuție depusă de constructorul ARGECOM. 

 

Art.24. Se amână adoptarea unor propuneri privitoare la activitățile desfășurate în cadrul academic și se 

direcționează spre Consiliul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte. 

 

Art.25. Se prelungește termenul de depunere a cererilor de acordare de burse din venituri proprii ale 

universității până la data de 31.10.2019. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


