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                                                                                     Nr. 15739/14.11.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 14.11.2019 

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 14.11.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulamentul privind activitățile profesionale în cadrul studiilor universitare de 

doctorat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează Procedură operațională privind recunoașterea automată de către UPIT a calității de 

conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.3. Se avizează Procedură privind recunoașterea automată în cadrul UPIT a diplomei de doctor și a 

titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar.  

Art.4. Se avizează Procedură operațională privind recunoașterea automată de către UPIT a funcțiilor 

didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din 

străinătate. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează Procedură de sistem privind controlul documentelor. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă, la propunerea Compartimentului Activități Sociale, centralizatorul burselor alocate 

conform regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat în anul 

universitar 2019-2020-sem. I. 

Art.7. Se aprobă, la propunerea Compartimentului Activități Sociale, centralizatorul bursierilor statului 

român cu bursă în anul universitar 2019-2020. 

Art.8. Se avizează, la propunerea Compartimentului Activități Sociale, acordarea de burse din venituri 

proprii, în cuantum de 50% din taxa anuală de școlarizare pentru studenți care au formulat cereri în acest 

sens. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se aprobă acordarea reducerii cu 120 lei/lună a chiriei, urmare a solicitărilor formulate de studenți 

căminiști ai UPIT, pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.10. Se aprobă documentația specifică programului de formare continuă MSPP care se va derula în  

perioada decembrie 2019 – mai 2020 prin Centrul de Formare Muntenia.  
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Art.11. Se avizează transformarea a două posturi de Laborant I AS în Inginer debutant și Tehnician 

treapta II M în Statul de funcțiuni pentru personal didactic auxiliar la Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.12. Se avizează propunerile privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2020 a cadrelor 

didactice. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.13. Se avizează solicitarea dnei. lect.univ.dr. Ștefănică Valentina privind susținerea de activități 

didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Ecologică din București. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.14. Se aprobă redistribuirea de activități didactice în regim de plata cu ora de la lect. univ. dr. Jianu 

Eugenia către conf. univ. dr. ing. Oproescu Mihai. 

Art.15. Se aprobă prelungirea cu 6 luni a detașării dlui. Nițu Nicolae pe postul de muncitor cu atestat de 

pază la Corp B. 

Art.16. Se aprobă prelungirea cu 6 luni a detașării drei. Iustina Elena Oțelea pe postul de Consilier 

juridic debutant în cadrul Biroului Achiziții Publice. 

Art.17. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare de 1980 euro plătită pentru Ziadeh Mhd Yazan care nu 

a primit viză pentru intrare în țară la studii. 

Art.18. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare de 1980 euro plătită pentru Ziadeh Mjd care nu a primit 

viză pentru intrare în țară la studii. 

Art.19.  Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, redistribuirea cîte 

unui loc subvenționat începând cu semestrul al II-lea la Terapie ocupațională, anul I respectiv Ecologie 

și protecția mediului, anul I. Se aprobă ca redistribuirea locurilor subvenționate rămase neocupate pentru 

semestrul al II-lea să se facă maxim până la data de 01.01.2020. 

 

Art.20. Se aprobă exmatricularea studentului străin Pokam Leumaleu C. Herge-Presley care nu a primit 

scrisoare de acceptare la studii de la MEN. 

Art.21. Se transmit Facultății de Științe Economice pentru analiză și propuneri următoarele solicitări:  

 Grigore Izabela Cristina –eșalonarea celei de-a doua tranșe din taxa de școlarizare 

 Partene Florina –susținerea examenelor neechivalate în anul I și II în cuantumul taxei plătite 

pentru anul III (2019-2020). 

Art.22. Se aprobă solicitarea studentei Mușeu Georgeta Mihaela privind ridicarea bursei de merit din 

casieria UPIT. 

Art.23. Se aprobă alocarea unui spațiu în Corp A pentru Asociația Constructorilor de Automobile din 

România (ACAROM) în scopul desfășurării activităților comune cu Universitatea din Pitești. 

Art.24. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Biroul Tehnic Investiții – lucrări de montare covor PVC sala I134, Corp I, valoare=3930 lei; 

 Biroul Financiar – achiziție tonere, produse de papetărie, valoare=1572 lei; 

 Biblioteca UPit – achiziție piese necesare și reparație copiator, valoare=1310 lei; 
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 Biroul Achiziții –servicii de mentenanță și service la sistemul de supraveghere video din 

Rectorat, tarif intervenție tehnică – 1749,3 lei; 

 Biroul Achiziții –servicii de mentenanță și service la sistemul de supraveghere video, de alarmă 

antiefracție și la sistemul de monitorizare și intervenție rapidă din Corpul C, valoare= 5720 lei; 

 Secretariat Senat – achiziție banner, rol lup, broșuri DHC, valoare= 1300 lei; 

 FECC – achiziție cartușe, tonere, valoare= 595 lei; 

 FSEFI –hârtie xerox, cartuș toner, valoare= 2700 lei; 

 CTICI –licențiere soluție antispam implementată pe echipamentul FortiMail 200E, valoare= 

11000 lei; 

 CTICI –achiziție licențe Office 365 Pro Plus, valoare=13100 lei; 

 FTLIA –cuptor pentru imprimantă Konica Minolta, valoare= 900 lei; 

 FMT – achiziție tuburi led fluorescent, valoare= 1500 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Responsabilii de laboratoare vor depune la Serviciul Administrativ referate de necesitate privind 

achiziția de servicii de mentenanță pentru echipamentele de laborator. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


