
          

                                                                                                                                            Nr. 6606/14.06.2017 

                                                                                                                                                            

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                  HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 14.06.2017 

 

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 14.06.2017 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti - studii universitare de 

licenţă". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează "Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti - studii universitare de 

masterat". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează "Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii din 

Piteşti". 

 

Art.4. Se avizează "Raport sintetic privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din 

cadrul Universității din Pitești -2016". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile 

furnizate de Biblioteca Universității din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează "Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenţi în anul 

universitar 2016-2017". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează "Structura generală a anului universitar 2017 / 2018". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează componenţa comisiei centrale de admitere, astfel:   

Preşedinte:Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN;  

Vicepreşedinte :Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE; 

Responsabil informatică :Inf. Cătălin DIACONESCU; 

Membri :Prof.univ.dr.ing. Eduard NIȚU; 
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Conf.univ.dr. Ionuț Adrian SĂMĂRESCU; 

Conf.univ.dr. Emanuel SOARE; 

Secretar :Dr.Smaranda GĂVAN 

a comisiilor de admitere şi comisiilor de informatică pe facultăţi, conform propunerilor formulate de 

conducerile facultăţilor din structură. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se avizează "Contractul de studii" valabil începând cu anul universitar 2017/2018, Act 

adiţional la Contractul de studii pentru anii superiori precum şi Act adiţional la Contractul de studii 

pentru programele de conversie profesională. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se avizează "Taxe de şcolarizare valabile în anul universitar 2017/2018". Se transmit spre 

aprobare Senatului universitar 

 

Art.11. Se aprobă "Referat necesitate materiale pentru admiterea 2017-2018", conform propunerilor 

formulate de conducerile facultăţilor din structură.  

 

Art.12. Având în vedere necesitatea recuperării sumelor ce reprezintă prefinanțarea nededusă a 

partenerului Tera Impex din Sibiu în cadrul proiectelor POSDRU/87/1.3/S/61991 şi 

POSDRU/87/1.3/S/59159,  precum şi faptul că  partenerii răspund  solidar în aplicarea mecanismului 

de recuperare, suma de 32.823,72 lei va fi reţinută Universităţii din Piteşti, urmând ca pentru 

recuperarea sumei să fie acționat în instanță partenerul Tera Impex din Sibiu. 

 

Art.13. Se avizează modificările survenite la Planul de învățământ pentru programul de studii de licență 

Chimie Medicală şi se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.14. Se avizează intrarea în lichidare, începând cu anul universitar 2017-2018 a programelor de 

studii care se desfășoară în cadrul Universității din Pitești astfel cum au fost propuse de conducerile 

facultăţilor din structură precum şi  programele de studii care nu vor fi școlarizate în anul universitar 

2017-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.15. Se avizează, la solicitarea Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, înfiinţarea unui 

nou program de studii universitare de masterat ”Securitatea informațională pentru infrastructuri critice”, 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti, Domeniul de licenţă: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi  

tehnologii informaţionale. Se avizează Planul de învăţământ. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.16. Se aprobă componența comisiei privind avizarea juridică a dosarelor de concurs  depuse pentru  

ocuparea  posturilor didactice vacante din cadrul Universității din Pitești, semestrul II, anul universitar 

2016-2017: 

• Conf. univ.dr. Amalia DUȚU-președinte  

• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU - membru 

• Ş.l.dr.ing. Luminița CONSTANTINESCU-membru 

• C.j  Aurelia Elena MATEESCU-membru 

• Lect.univ.dr. Consuela DICU-secretar 
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Art.17.  Se avizează repartizarea locurilor subvenţionate și cu bursă pe școli doctorale pentru anul 

universitar 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.18. Se aprobă alocarea unui loc subvenționat la doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, 

în anul universitar 2017/2018, pentru realizarea unui doctorat în cotutelă cu Universitatea Bordeaux 

Montaigne din Franţa. 

 

Art.19. Se avizează modificarea comisiei de finalizare studii la programul de studii "Asistență 

Managerială și Secretariat". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.20. Se avizează, la propunerea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, componenţa comisiei 

de examen pentru finalizarea studiilor de licență la programul de studii de "Limbi moderne aplicate" – 

autorizat provizoriu la Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.21. Se avizează componența comisiilor de examen pentru finalizarea studiilor de masterat la 

Departamentul Limbă și Literatură, Istorie și Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.22. Se aprobă semnarea protocolului privind desfășurarea examenului de licență la UPIT de către 

absolvenții programului de studii de licență "Kinetoterapie și motricitate specială", program autorizat 

provizoriu la Universitatea "Valahia" din Târgoviște. 

 

Art.23. . Se avizează demararea procedurii de certificare internă a unor laboratoare / centre de cercetare, 

astfel:  

▪ Centrul de Cercetări Teologice Aplicate; 

▪ Centrul de cercetare "Metode de Calcul și Metodologii de Programare"; 

▪ Centrul de Limbi Străine "Logos"; 

▪ Laboratorul de cercetare "Optomat"; 

▪ Centrul de Cercetări Științifice în Domeniul Psihopedagogiei Aplicate "Eduexpert"; 

▪ Centrul de Cercetare și Formare Didactică, Lingvistică și în Comunicare "Littera"; 

 Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.24. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea  de cursuri de pregătire în vederea susținerii examenelor 

de acordare a gradului didactic II, pe serii de formare, cu cadre didactice din cadrul DPPD și Facultăţii 

de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie. Se aprobă ca  taxa să fie  de 300 lei pe participant. 

 

Art.25. Se aprobă ca locurile pentru mobilitățile ERASMUS alocate studenților Facultăţii de 

Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare la Universitatea din Polkowice, Polonia, să nu fie ofertate 

pentru sesiunea de candidaturi din iunie 2017. 

 

Art.26. Se aprobă solicitarea formulată de dl. prof.univ.dr. Marian PETRE privind efectuarea lucrărilor 

experimentale prevăzute în contractul  de cercetare nr. 66 BM/26.09.2016 în cadrul USAMV București. 

Se  aprobă semnarea în acest sens a Acordului de parteneriat USAMV-UPIT. 
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Art.27. Se amână semnarea Contractului de parteneriat cu Continental Automotive Systems SRL. 

 

Art.28. Se avizează solicitarea Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică privind  continuarea 

activităţii didactice și de cercetare a domnului dr. Grigorie Victor Gheorghe, după împlinirea vârstei de 

65 de ani, până la sfârşitul anului universitar curent. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.29. Se aprobă, la solicitarea Serviciului Administrativ, prelungirea cu 6 luni a detașării dnei. 

Pătrașcu Ioana-Irina pe un post de îngrijitor Corp C. 

 

Art.30. Se aprobă, la solicitarea Serviciului Administrativ, prelungirea cu 6 luni a detașării dnei. Ilina 

Luminița pe un post de îngrijitor Corp S. 

 

Art.31. Se aprobă  acordarea ajutorului de înmormântare doamnei Enache Carmen, conform 

prevederilor Contractului Colectiv de Muncă. 

 

Art.32. Nu se aprobă solicitarea studentei Drăguț Popa Maria Mihaela  de a achita parţial taxa pentru 

căminul studențesc, până la data de 16.06.2017.  Suma se achită integral pentru luna iunie. 

Art.33. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare achitată de Nahya Mohammad pentru anul pregătitor 

de limba română deoarece acesta nu s-a prezentat la studii, termenul de înmatriculare fiind depăşit. 

Art.34. Se aprobă alocarea a 2 microbuze pentru transportul grupului de elevi selecționați dintre 

câștigătorii ediției I a SICEA la evenimentul expozițional organizat la Palatul Parlamentului în data de 

20 iunie 2017. Costurile estimate sunt de 500 lei şi se suportă din venituri proprii ale universităţii.  

Art.35. Având în vedere Procesul Verbal prezentat de Directorul General Administrativ privind 

verificarea situației clădirii din Complex Dobrogostea și propunerile privind necesitatea solicitării 

chiriașului de a întreprinde măsuri de remediere a deficiențelor semnalate, Consiliul de Administraţie 

hotărăşte demararea procedurilor de reziliere a contractului de închiriere. 

Art.36. Se aprobă achitarea sumei de 2080 lei către Inspectoratul de Stat în Construcții Argeș pentru 

obţinerea autorizaţiei de executare a unor lucrări de construcții în cadrul proiectului ”Reamenajarea 

bazei sportive a UPIT”, la solicitarea  Biroului Tehnic Investiții. 

Art.37. Se aprobă suplimentarea cu  178,4 lei  a cheltuielilor privind participarea a 4 cadre didactice la 

Stagiul de aplicații practice în mediul montan, care însoţesc studenţii de la programul de studiu 

Kinetoterapie și motricitate specială, anul I, în perioada 05-09.06.2017, în stațiunea Băile Herculane. 

Art.38. Se acordă permis de acces pentru angajaţii S.C. Quartz Security Controls SRL Piteşti în 

spaţiile universităţii pentru efectuarea măsurătorilor şi evaluării privind îmbunătăţirea securizării 

acestora. 

Art.39. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Birouri Senat – achiziţionare aparate de aer condiționat, valoare= 4200 lei; 

▪ Achiziţionare materiale și echipamente dotare bază sportivă, valoare= 16854 lei, din taxe 

încasate la conversia profesională; 
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▪ Serviciul Administrativ - cumpărare erbicid, valoare= 600 lei; 

▪ Achiziţionare  registre intrări/ieșiri pentru secretariatele Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi Psihologie, valoare= 88 lei; 

▪ Achiziţionare switch cu management pentru corp T, valoare= 2450 lei; 

▪ Reînnoire licență MSDN la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, valoare= 

1600 lei; 

▪ Secretariat Rectorat – achiziţionare  timbre poștale, valoare= 500 lei; 

▪ Achiziţionare  materiale pentru întreținerea curățeniei în spațiile de învățământ pe perioada 

admiterii 2017 (iulie și septembrie), valoare= 2419 lei; 

▪ Achiziţionare ştampilă rotundă pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat. 

Art.40. Se amână discutarea solicitării formulate de cadre didactice  ale Departamentului de Ştiinţe ale 

Naturii privind aprobarea  plăţii pentru orele efectuate în regim de plata cu ora în perioada 5-9 iunie 

2017, datorită decalării activităților didactice pentru semestrul II al anului III Horticultură. 

 

Art.41. Se avizează solicitarea doamnei Nicovală Georgiana Nicoleta Elisabeta, absolventă a 

Universităţii din Bucureşti - Facultatea de Litere, de a susţine examenul de licenţă la Universitatea din 

Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte în sesiunea iulie 2017. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.42. Se avizează solicitarea doamnei Bușescu Irena Liana –absolventă a Universității din Brașov, de 

a susţine examenul de licenţă la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe 

Sociale şi Psihologie, în sesiunea iulie 2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

 

Art.43. Se aprobă componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reamenajare a bazei 

sportive UPIT din Complexul Studențesc Gheorghe Doja, astfel: 

Preşedinte: prof.univ.dr. Liliana Mihăilescu; 

Membri: Ing. Marian Ioan Sandu - Birou Tehnic Investiţii; 

              Ing. Simona Vasilescu - Birou Tehnic Investiţii; 

    Ec. Gheorghe Ion-Preda - Şef Serviciu Tehnic Ad-tiv; 

    Ec. Miron Mavrodin - Şef Birou Achiziţii, cu atribuţii de secretar. 

 

 

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

▪ Informare Direcția secretariat – tabele nominale cu studenții care studiază cu taxă în anul 

universitar 2016/2017, restanțieri la plata taxei la data de 14.06.2017. 

  

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 


