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                                                                                                                                            Nr. 12398/11.10.2017 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 11.10.2017 

 

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 11.10.2017 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează proiectul de Buget de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii 

universitare de licenţă ale Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, anul universitar 

2017/2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează  Planul operațional al Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă pentru 

anul universitar 2017/2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează "Procedură privind monitorizarea și evaluarea sistemului tutorial și de comunicație 

bidirecțională", la propunerea Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează ștatele de funcții din cadrul Școlilor doctorale din UPIT pentru anul universitar 

2017-2018. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează afilierea la Școala Doctorală "Ingineria Autovehiculelor" a dlui. conf. dr. ing. 

Clenci Adrian Constantin, cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Autovehicule şi 

Transporturi, care a obţinut abilitarea în domeniul  "Ingineria Autovehiculelor". Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează cererile studenţilor doctoranzi care solicită prelungirea studiilor doctorale pentru 

anul universitar 2017-2018, în conformitate cu  HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele: 

▪ domeniul de doctorat "Biologie" să facă parte din Școala Doctorală Interdisciplinară; 

▪ conducătorii de doctorat pe domeniul "Biologie", prof. univ. dr. Alexandru Marinescu și prof. 

univ. dr. habil. Petre Marian să se afilieze la Școala doctorală Interdisciplinară. 
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Art.8. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele cuantumuri pentru 

taxa de prelungire a studiilor doctorale: 

▪ 4800 lei/an pentru Şcoala Doctorală "Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice"; 

▪ 4000 lei/an pentru celelalte şcoli Doctorale. 

Aceste noi cuantumuri reprezintă 80% din taxa anuală de studii şi se aplică începând cu anul 

universitar 2017-2018. 

 

Art.9. Se avizează  repartizarea locurilor bugetate alocate Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică și rămase neocupate pentru programele universitare de licenţă şi master, în anul 

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

 

Art.10. Se aprobă organizarea programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar 

nivelul I, pentru absolvenții de învățământ superior din Italia, în regim cu taxă. Plata activităţilor 

didactice se face din venituri extrabugetare ale DPPD constituite din taxele achitate de cursanţi.  

 

Art.11. Se aprobă angajarea de asistenţi de cercetare, menţionaţi în lista de personal a proiectelor PN 

III, pe posturi vacante, pe perioadă determinată pe parcursul derulării proiectului şi pentru cel puţin 

doi ani după finalizarea acestora, în cadrul CRC&D AUTO. 

 

Art.12. Se avizează desfăşurarea de activități didactice în regim de plata cu ora de către doamna psih. 

drd. Andra Petruța Văsîi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, în anul 

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

 

Art.13. Se aprobă, la solicitarea doamnei prof. Preoteasa Ana Maria, vizită la Universitatea din 

Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, a 2 clase de elevi ai Liceului Tehnologic din Stâlpeni, 

în cadrul programului ”Școala Altfel”, în data de 09.11.2017. 

 

Art.14. Având în vedere analiza sesizării formulate de domnul Soare Cristinel în şedinţa Consiliului 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi propunerea respingerii solicitării deoarece studenta în cauză nu a 

formulat contestaţie în termenul prevăzut de "Regulamentul privind examinarea şi notarea 

studenţilor", respectiv 24 de ore de la comunicarea notelor, Consiliul de Administraţie aprobă 

respingerea solicitării. 

 

Art.15. Se aprobă anularea poziţiei 43 din  ordinul de exmatriculare nr. 156/25.09.2017, respectiv 

poziţia ocupată de studentul Tănase Bogdan Ion, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, master 

T.R.E.A.C, anul I. 

 

Art.16. Se aprobă mobilitatea studentei Ordeanu Andreea de la Universitatea din Piteşti - Facultatea 

de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Psihologie, anul II de studii la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, 

începând cu anul universitar 2017/2018. 

 

Art.17. Se respinge solicitarea studentei Miu Ștefania de la Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi 

Calculatoare, R.S.T., anul III de studii, privind amânarea plăţii primei tranșe din taxa de școlarizare. 
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Art.18. Se respinge solicitarea studentei Moțea Alexandra de la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică 

şi Psihologie, Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul I de studii, privind amânarea plăţii primei 

tranșe din taxa de școlarizare. 

 

Art.19. Se respinge solicitarea studentului Enouga Eloundou Jacques Patrick de la Facultatea de 

Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Psihologie, Ecologie şi protecţia Mediului, anul II de studii, privind 

reducerea cu 50% a taxei de școlarizare și achitarea în 3 tranșe egale. 

 

Art.20. Se aprobă cazarea studenților internaționali veniți la UPIT în cadrul proiectului TRY, în două 

camere în căminele studenţeşti, în perioada 23.10.2017- 31.01.2018. 

 

Art.21. Se aprobă încheierea unui  act adițional la contractul încheiat între Cantina UPIT şi Metro 

Cash România SRL pentru aprovizionare cu alimente. 

 

Art.22. Se aprobă deplasarea domnului Negrea Aurelian Denis, cercetător ştiinţific în cadrul CRC&D 

AUTO, la Brest- Franţa pentru efectuarea unui stagiu de cercetare postdoctorală, în perioada 01.11-

19.12.2017.Decontarea cheltuielilor se face de către Guvernul Francez prin Campus France. 

 

Art.23. Se aprobă plata sumei de 2053 lei reprezentând înlocuirea a 3 persoane din delegația UPIT de 

la Campionatul European Universitar de Baschet Masculin din Miskolc, Ungaria. Plata se efectuează 

din soldul obţinut în urma derulării programului de conversie profesională pentru specializarea 

Educaţie Fizică şi Sport. 

 

Art.24. Se aprobă ca orele din postul 26, ş.l. din Statul de funcţii al Departamentului de Electronică, 

Comunicaţii şi Inginerie Electrică să fie repartizate în regim PO, începând cu data de 02.10.2017, altor 

cadre didactice din cadrul departamentului, având în vedere că dna ș.l.dr.ing. Alexandru Magdalena 

Emilia a încetat Contractul Individual de Muncă cu această dată. 

Art.25. Se aprobă plata facturii nr. 3023/05.10.2017, emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș, 

reprezentând contravaloarea analizelor de laborator pentru personalul angajat al cantinei, în valoare de 

188 lei. 

Art.26. Se aprobă achiziția de servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere și alarmare pentru 

corpul C prin prelungirea cu act adiţional a contractelor nr. 1145, 1146, 1147/19.10.2015 încheiate cu 

SC Quartz Security Systems SRL. 

Art.27. Se aprobă solicitarea  Medical Optic Pro SRL din București privind alocare de spațiu la 

Centrul de Calcul pentru efectuarea controlului oftalmologic gratuit pentru personalul Facultăţii de 

Ştiinţe Economice şi Drept, pentru data de 12.10.2017, între orele 12.00-13.00. 

Art.28. Se aprobă plata a 59,50 lei reprezentând cheltuieli cu multiplicarea dosarului de executare 

silită pentru BEJ PARASCHIVESCU. 

Art.29. Se aprobă solicitarea domnului Rareș Lucian Chiriac, doctorand al Universității ”Transilvania” 

din Brașov, participant la Conferința CAR 2017 de la UPIT, de a beneficia de cazare în căminele 

studenţeşti în perioada 07-10.11.2017. 
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Art.30. Se amână aprobarea solicitării Direcţiei Administrative privind suplimentare corpuri radiante 

în sălile de curs din corpul B și repoziționare traseu termic; valoare achiziţie şi servicii= 57000 lei. 

Art.31. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Achiziţie tuburi neon, coli A4 xerox pentru Bibliotecă, valoare= 480 lei; 

▪ Achiziţie ribon kit color refill, card PVC alb pentru Bibliotecă, valoare=1870 lei; 

▪ Achiziţie servicii de reconfigurare săli B21 și B22, alimentare cu apă, energie electrică şi 

legarea la canalizare, valoare= 47000 lei, cu decontarea sumei din soldul UPIT cu aprobarea 

MEN; 

▪ Servicii de demontare, transport, remontare seră şi racordarea la utilităţi, valoare= 25000 lei, cu 

decontarea sumei din soldul UPIT cu aprobarea MEN; 

▪ Achiziţie piese pentru reparaţie calculator la secretariatul Senatului, valoare=1121 lei; 

▪ Achiziţie materiale papetărie, birotică pentru secretariat Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, 

valoare= 260 lei; 

▪ Abonamente presă, valoare=430 lei; 

▪ Achiziţie de servicii constând în studii geofizice, valoare= 10000 lei, decontare din contractul 

de finanţare a lucrărilor de cercetare arheologică sistemică pentru situl arheologic Ocniţa- 

Buridava; 

▪ Achiziţie de videoproiector, televizor LED, suport TV pentru desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în proiectul de cercetare PN III-P2-2.1-PTE-2016-0215, Director de proiect: conf. dr. 

ing. Mihai Oproescu. Valoare achiziţie= 4800 lei, se suportă din fondurile proiectului de 

cercetare. 

Art.32. Se amână rezoluţia pentru referatul de necesitate al Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică privind achiziţia  de echipamente de laborator, valoare= 21604 lei. 

Art.33. Având în vedere sesizarea formulată de administratorul bazei sportive privind infiltraţii de apă 

la nivelul acoperişului sălii de sport polivalentă, se transmite Directorului General Administrativ şi se 

solicită rezolvare urgentă. 

Art.34. Se aprobă  instrucțiune proprie de sănătate și securitate în muncă, la propunerea Serviciului 

de Sănătate şi Securitate în Muncă. 

 

În şedinţă au mai fost discutate următoarele: 

▪ Prezenţa studentei Lilia Ţenu în calitate de student reprezentant în Consiliul de Administraţie, 

la recomandarea AIESEC. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


