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Nr. 6206/07.06.2017                                                                                                                                                           

 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                

                                       

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 07.06.2017 

 

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 07.06.2017, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali cu 

posibilitatea susţinerii a maxim 3 examene şi achitarea sumei de 200 lei/examen. 

Planificarea examenelor rămâne în atribuţia decanatelor facultăţilor din structură. 

Art.2. Se amână avizarea Structurii generale a anului universitar 2017-2018. 

Art.3. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Activităţi Sociale. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Suport pentru Tehnologia 

Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii Universităţii din Piteşti.  Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se avizează Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă şi masterat. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se aprobă componenţa comisiei de studenți în vederea elaborării Raportului pentru evaluarea 

instituțională a Universității din Pitești, 2017: 

1. Andreea Georgiana Filip, Facultatea de Științe Economice și Drept, reprezentanta 

studenţilor în Consiliul de Administraţie.; 

2. Daniel Ionuț Manea, Facultatea  de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, 

președinte AIESEC Pitești;  

3. Nicoleta Daniela Cocîrlea, Facultatea de Științe Economice și Drept, membru CEAC-U;  

4. Larisa Vintilă, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi  Informatică, membru în organizația 

INGMED;  

5. Carmen Andreea Oneață, Facultatea  de Teologie, Litere, Istorie și Arte, membru în 

Consiliul facultății; 
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6. Francesca Stănescu, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, membru Senat;  

7. Alexandra Dragu, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, membru AIESEC 

Pitești,   

8. Ana Badea, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, membru Organizația studențească 

START; 

9. Adina Năstase, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, membru Organizația studențească 

START; 

10.  Mădălina Georgiana Zărnescu - Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi  Informatică. 

Se aprobă  punerea la dispoziție a unui birou de lucru în care studenții, membri ai acestei comisii, să se 

poată întâlni și lucra în vederea elaborării raportului precum şi asigurarea accesului la  documentaţia 

necesară. 

 

Art.8. Se aprobă "Adeverinţa de absolvire a programului de conversie profesională". 

Art.9. Se aprobă Centralizatorul burselor de ajutor social ocazional acordate conform Regulamentului 

privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti, în 

semestrul II, anul universitar 2016-2017. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

▪ Multiplicare formulare de cereri pentru cazare în căminele studenţeşti, valoare=70 lei; 

▪ Achiziţionare carton şi hârtie pentru Editura Universităţii, valoare=1830 lei; 

▪ Achiziţionarea de servicii de specialitate efectuate de un expert extern pentru evaluarea, 

optimizarea şi organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, valoare 2500 lei.  

▪ Efectuarea de lucrări de reabilitare la faţada corp C, acoperiş şi tâmplărie termopan în valoare 

totală de 55440 lei, suma va fi prevăzută în planul de achiziţii la următoarea rectificare bugetară. 

Art.11. Se aprobă reamenajarea sălii Senatului în formă de amfiteatru, achiziţie de mobilier, reabilitare 

sistem de iluminat şi climatizare. Total valoare=99200 lei şi va fi prevăzută în planul de achiziţii la 

următoarea rectificare bugetară. 

Art.12. Se aprobă cazarea în căminele studenţeşti, contra cost, a unui număr de 30 de studenţi care în 

perioada 15.06-31.07.2017 vor participa la ediţia de vară a proiectelor GroW şi Discover organizată de 

AIESEC. 

Art.13. Se aprobă participarea Universităţii din Piteşti, ca unul dintre organizatori, la Congresul 

Internaţional "România 100: Looking Forward through the Past" care va avea loc la Bucureşti în anul 

2018. Contribuţia Universităţii din Piteşti va fi de 300 euro ( suma minimă acceptată). 

 

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

▪ Informare de la UEFISCDI privind disponibilitatea de a clarifica aspecte ce ţin de alocarea şi 

utilizarea fondurilor pentru proiectele contractate la nivelul PNCDI III; 

▪ Informare privind stadiul dezvoltării platformei elearning Moodle; 

▪ Informare privind stadiul raportării pe platforma U-Multirank; 

▪ Informare făcută de conf. univ. dr. Emanuel Soare- Prorector pentru Relaţii Internaţionmale 

privind vizita la Baku (Azerbaidjan); 

▪ Propuneri privind taxele de studii în anul universitar 2017-2018; 
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▪ Informare privind semnarea protocolului cu Universitatea Ovidius din Constanţa prin care 

angajaţii UPIT pot beneficia de cazare pe timpul verii la căminele studenţeşti din Constanţa. 

Cererile se depun până la data de 23.06.2017. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ .dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


