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                                                                                        Nr. 135/08.01.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 08.01.2020 

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 08.01.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă, la solicitarea Direcției Economice, transferul sumei de 5.000.000 de lei din contul de 

excedent al anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 

Art.2. Se aprobă calendarul privind planificarea activităților de cercetare pentru anul calendaristic 2020. 

Art.3. Se aprobă componenţa comisiei de analiză a cererilor pentru aplicarea Procedurii operaționale 

privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenţă - PO-CCDI-02, după cum urmează: 

 Preşedinte: Prof. dr. ing. NIŢU Eduard Laurenţiu – prorector CSI 

 Membri: Prof. dr. ch. PLĂIAŞU Adriana Gabriela – director CCDI 

   Conf. dr. ing. ILIE Sorin – reprezentant FMT 

Lector univ. dr. NEBLEA Monica – reprezentant FSEFI 

 Secretar: MINCĂ Violeta 

Art.4. Se aprobă Raportul anual asupra calității educației la Colegiul Terțiar Nonuniversitar pentru anul 

2019. 

Art.5. Se aprobă Raportul sintetic privind misiunile de audit M2: Verificarea procesului de analiză a 

rezultatelor studenților și a implementării măsurilor de îmbunătățire a pregătirii/instruirii acestora; M3: 

Verificarea conformității activităților de organizare și desfășurare a practicii de specialitate prevăzută în 

planurile de învățământ/ facultățile din structura Universității din Pitești. 

Art.6. Se avizează  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de 

Urgență din cadrul Universității din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se avizează organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul 

Universității din Pitești, pentru absolvenții Universității ”1Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea 

Kinetoterapie și motricitate specială. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se aprobă plata facturii fiscale seria/nr. MOC 133/07.01.2020 în valoare de 682,60 lei către 

Monitorul Oficial al României reprezentând taxa de publicare a Comisiilor de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în sem. I, anul universitar 2019/2020. 
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Art.9. Se aprobă reorganizarea activității cantinei studențești prin încetarea activității curente începând 

cu data de 15.02.2020 și continuarea funcționării prin achiziția de servicii de catering de la firme 

specializate. Dl. Prorector RSAMSE- conf.univ.dr. Adrian Sămărescu va monitoriza achiziția de servicii 

de catering. Deasemenea, se va prezenta Consiliului de Administrație un raport financiar complet privind 

activitatea cantinei studențești pe anul 2019, termen: 07.02.2020. Responsabil: Prorector RSAMSE. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar transformarea unui post de 

Laborant IM în Laborant IIS pentru promovarea dnei. Ciobanu Geta Lavinia angajată în funcția de 

Laborant IM în cadrul Departamentului de Științe ale Naturii. 

Art.11. Se aprobă deplasarea dnei. ș.l.dr.ing. Iorgulescu Mariana-cadru didactic titular la Facultatea de 

Electronică, Comunicații și Calculatoare la Cluj-Napoca pentru participare la training software EPLAN 

în perioada 13-17.01.2020. Costul deplasării este de 800 lei și se suportă din venituri proprii ale 

universității. 

Art.12. Se resping solicitările privind prelungirea detașărilor pe posturi vacante pentru: 

 Crăciun Vasile (muncitor cu atestat de pază la Corp A+D); 

 Țaicu Maria Mirela (îngrijitoare la Corp A+D). 

Art.13. Se resping solicitările privind redistribuirea locurilor subvenționate rămase neocupate prin 

retragerea de la studii a unor studenți din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică 

precum și Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

Art.14. Se respinge cererea de reînmatriculare la Facultatea de Științe Economice și Drept/Drept/IFR 

formulată de dl. Cristescu Radu.   

Art.15. Solicitarea studentei Pruneanu Bianca Gabriela/FTLIA/Română-Engleză/II privind acordarea 

unei  burse din venituri proprii ale universității conform Contractului Colectiv de Muncă la nivelul UPIT 

se transmite spre analiză și propuneri Comisiei de burse pe Universitate. 

Art.16. Se aprobă restituirea sumelor achitate de Alrefaat Rawan și Nguekam Carlos Navel reprezentând 

taxe de școlarizare plătite fără a se  înmatricula la studii. 

Art.17. Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare prezintă punct de vedere 

privind referatul nr. 16961/04.12.2019 înaintat Consiliului de Administrație de conducerea Facultății de 

Teologie, Litere, Istorie și Arte referitor la dosarul de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente 

programului de studii universitare de licență Limbi Moderne Aplicate. 

Art.18. Se aprobă plata sumei de 2761 euro reprezentând taxa de membru al European University 

Association pentru anul 2020. 

Art.19. Se aprobă accesul RED OPTIC precum și SC OPTIIRIS SELECT SRL în spații UPIT pentru 

efectuarea de consultații optometrice și oftalmologice gratuite. 

Art.20. Se aprobă prelungirea contractului nr. 5/27.01.2015 încheiat cu SC CAFETO VENDING 

SOLUTIONS SRL pentru perioada 26.01.2020-26.01.2021. 

Art.21. Se aprobă  achiziția de servicii de închiriere /încărcare butelii necesare pentru funcționarea 

echipamentelor în cadrul CRC&D-AUTO. Valoare servicii= 5011 lei. 
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Art.22. Se aprobă componența echipei de lucru pentru derularea proiectului FLASHMINDS, nr. 2019-

1-FR01-KA201-063156 și emiterea deciziei de derulare a proiectului. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


