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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 27.07.2017 

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 27.07.2017, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii, pe bază de protocol, a amplasamentului constituit din teren şi 

construcţie, situat în str. Târgu din Vale nr.1, aflat în administrarea Universităţii din Piteşti, cu 

modificarea suprafeţei stabilite anterior, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţii 

"Cămin studenţesc". Documentaţia va fi completată cu planşe semnate şi ştampilate de O.C.P.I. care 

includ individualizarea suprafeţei căminului şi a terenului aferent. 

 

Art.2. Se aprobă, la solicitarea Direcţiei Juridică Resurse Umane, transmiterea către Ministerul 

Educaţiei Naţionale a unei adrese privind confirmarea modului de aplicare a Legii nr. 153/2017 

intrată în vigoare la data de 01.07.2017. 

 

Art.3. Se aprobă aducerea prin detaşare a unui tehnician operator ISCO 3, pe o perioadă determinată 

de 6 luni, cu cheltuiala salarială aferentă acoperită din bugetul programelor ERASMUS. 

 

Art.4. Se aprobă prelungirea cu 6 luni a detaşării domnului Piţigoi Constantin în funcţia de 

administrator patrimoniu la cantina studenţească. 

 

Art.5. Se aprobă mobilitatea studentei Mateş Alexandra Maria de la ASE Bucureşti la Universitatea 

din Piteşti, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, anul II. 

 

Art.6. Se avizează "Contract de studii" pentru studenţii străini aflaţi la studii în regim de Cont Propriu 

Valutar, în anul universitar 2017/2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă cazarea gratuită în căminele studenţeşti, în perioada 27/29.09.2017, a 4 cadre 

didactice din Franţa şi 9 studenţi doctoranzi participanţi la Şcoala de vară doctorală „Caractérisation 

Scientifique, Expertise, Préservation et Conservation du Patrimoine Culturel Matériel. Archeo - 

Matériaux”. Costurile sunt suportate de către  „Agence Universitaire de la Francophonie”. 
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Art.8. Nu se aprobă eliberarea Diplomei de master în domeniul Matematică doamnei Toma Elisabeta 

deoarece Atestatul de echivalare  obţinut de titulari în baza OMENCS nr. 5553/2011 este valabil doar 

pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu şi nu 

reprezintă diplomă de licenţă sau echivalentă care să permită înscrierea la admiterea la studii 

universitare de master. 

 

Art.9. Având în vedere situaţia prezentată Consiliului de Administraţie de către doamna Marin 

(Chirciu) Georgeta, se hotărăşte şi se informează petenta că:  

▪ Atestatul de echivalare  obţinut de titulari în baza OMENCS nr. 5553/2011 este valabil doar 

pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu şi nu 

reprezintă diplomă de licenţă sau echivalentă care să permită înscrierea la admiterea la studii 

universitare de master; 

▪ Statutul actual al doamnei Marin (Chirciu) Georgeta este de absolventă de studii superioare de 

scurtă durată în specializarea Matematică - Fizică. 

 

Art.10. Se amână rezoluţia pentru solicitările formulate de studenţi ai Facultăţii de Teologie, Litere, 

Istorie şi Arte care sunt membri în Asociaţia Naţională a Surzilor din România. 

Conform "Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi 

ai Universităţii din Piteşti", cererile studenţilor pentru acordarea de burse speciale din fonduri proprii 

ale universităţii, însoţite de documente justificatoare, se depun la secretariat în perioada 01.10-

15.11.2017, sunt analizate de comisia desemnată în acest scop, avizate de Consiliul de Administraţie 

şi aprobate de Senat. 

 

Art.11. Se amână rezoluţia pentru solicitarea doamnei Bănulescu Martha, admisă la programul de 

studii de master "Ecumenism în noul context european". Conform "Regulamentului privind acordarea 

de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti", cererile 

studenţilor pentru acordarea de burse speciale din fonduri proprii ale universităţii, însoţite de 

documente justificatoare, se depun la secretariat în perioada 01.10-15.11.2017, sunt analizate de 

comisia desemnată în acest scop, avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senat. 

 

Art.12. Se aprobă plata sumei de 2200,89 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 

0140380/26.05.2014 emisă de SC Silver Trading Partners SRL. 

 

Art.13. Se aprobă plata sumei de 300 euro către contul Index Copernicus, din venituri proprii ale 

universităţii, în scopul indexării în baza de date internaţională a revistei University of Pitesti, 

Scientific Bulletin, series: Electronisc and Computer Science. 

 

Art.14. Se aprobă achitarea cheltuielilor de tipărire a revistei Studii şi cercetări filologice. Seria limbi 

romanice nr.21/2017 din taxele de publicare încasate. Tipărirea se face de către Editura Universităţii 

din Piteşti. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea domnului as. univ. dr. Enea Dumitru-Sorin, cadru didactic titular în 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, de a beneficia de concediu fără plată în perioada 

01.08.2017- 31.08.2018. 
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Art.16. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare domnului prof. dr. ing. Marinică Stan la 

decesul mamei. 

 

Art.17. Se aprobă solicitarea domnului Bivoleanu Bogdan Ion, student al Facultăţii de Mecanică şi 

Tehnologie, master CMPA, în anul universitar 2014/2015, de a retrage actele depuse la dosarul 

personal fără a mai achita tranşa a II-a din taxa de studii aferentă anului universitar respectiv. 

 

Art.18. Nu se aprobă solicitarea domnului Popescu Gheorghe Mihai de a retrage actele din dosarul 

personal aflat la secretariatul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie până la achitarea sumei restante 

din taxa de studii aferentă anului universitar 2015/2016. 

 

Art.19. Nu se aprobă solicitarea domnului Martac Sorin de a retrage actele din dosarul personal aflat 

la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie. 

 

Art.20. Nu se aprobă solicitarea doamnei Creţu Florina, studentă în anul I la specializarea Asistenţă 

Medicală Generală, deoarece legislaţia nu permite  obţinerea de credite în avans pentru studii 

medicale. 

 

Art.21. Se respinge solicitarea domnului Mohamed Ahmed de a beneficia de bursă pe perioada 

efectuării anului pregătitor de limba română. 

 

Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Achiziţie de manuale de limba română pentru studenţi solicitate de Serviciul Bibliotecă, 

valoare=1910 lei; 

▪ Multifuncţional laser necesar desfăşurării activităţii la DPPD, valoare=5900 lei, se suportă din 

venituri extrabugetare realizate prin derularea de cursuri postuniversitare; 

▪ Achiziţie robă, tocă şi plachetă pentru acordarea unui titlu Doctor Honoris Causa, 

valoare=830 lei; 

▪ Achiziţie hârtie xerox pentru secretariatul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, valoare=150 

lei; 

▪ Achiziţie materiale consumabile pentru secretariat DPPD, valoare=671 lei, se suportă din 

venituri extrabugetare realizate prin derularea de cursuri postuniversitare; 

▪ Achiziţie maşină de tuns gazon necesară pentru întreţinerea bazei sportive, valoare=2450 lei; 

▪ Achiziţie stingătoare de incendiu, valoare=328 lei; 

▪ Materiale de curăţenie pentru corpul S, valoare=2166 lei; 

▪ Materiale de curăţenie pentru corpul I, valoare=2166 lei; 

▪ Materiale de curăţenie pentru corpul T, valoare=2419 lei; 

▪ Achiziţie toner şi hârtie necesare Centrului de Formare Muntenia, valoare=260 lei; 

▪ Achiziţie tonere color pentru birouri Erasmus şi secretariat prorector Relaţii Internaţionale, 

valoare=1680 lei, se achită din fonduri Erasmus destinate activităţilor administrative; 

▪ Achiziţie de cărţi pentru dotarea Centrului de Studii Româneşti înfiinţat la Universitatea din 

Baku- Azerbaidjan, valoare=612 lei, se suportă din venituri extrabugetare realizate prin 

derularea de cursuri postuniversitare la FSESSP; 
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▪ Achiziţie monitor pentru instalaţiile de supraveghere video la cantina studenţească, 

valoare=850 lei; 

▪ Achiziţie consumabile de birou pentru secretariat prorector Relaţii Internaţionale, 

valoare=342,50 lei; 

 

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind vizita comisiei de evaluare instituţională în perioada 15-17.11.2017; 

▪ Raport privind controlul efectuat de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie în perimetrul 

şantierului din zona Rectorat; 

▪ Informare privind amânarea convocării cadrelor didactice din Departamentul de Limbă şi 

Literatură, Istorie şi Arte în şedinţă pentru discutarea solicitării formulate de doamna conf.dr. 

Carmen Nicolescu de a se muta de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


