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                                                                                        Nr. 11454/28.10.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 28.10.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 28.10.2020, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. I, anul universitar 2020-

2021, după cum urmează:  

 

1. Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2. Se aprobă ″Procedură operațională privind modalitatea de colectare, validare, păstrare și arhivare 

a condicii de prezență/fișelor de prezență în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar″. 

 

Art.3. Se avizează ″Raport sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul 

educațional global″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Se transmite spre informare tuturor decanilor facultăților din structură. CMCPU va elabora și propune 

un plan de măsuri pentru remedierea elementelor negative, ale aspectelor generale privind universitatea, 

din chestionarul de pe platforma SIIMADC. 

 

Nr. 

crt. 
Poziţia Funcţia 

Nr. ore/ 

Săpt. 
Disciplinele postului 

Departamentul Educație fizică și sport 

1.  13 
Conferențíar 

universitar 
11 

Gimnastica de bază; 

Management comparat în sport; 

Metodologia cercetării performanței sportive; 

Gimnastica în învățământul liceal și postliceal; 

Metode de cercetare în știința sportului și a educației fizice 

Strategii didactice specifice activităților extracurriculare. 

Departamentul Științe ale naturii 

1. 11 
Conferențíar 

universitar 
11 

Fitopatologie; 

Fitopatologie I; 

Fitopatologie II; 

Micologie; 

Biologie și Etiopatogenie. 

Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie 

1.  12 
Conferențiar 

universitar 
11 

Îngrijiri calificate ale bolnavului critic (ATI și urgențe 

medicale); 

Îngrijiri calificate în medicină de familie; 

Îngrijiri calificate în oncologie; 
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Art.4. Se avizează ″Procedură privind organizarea și desfășurarea inspecției speciale pentru obținerea 

gradului didactic I în regim online″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se aprobă  redistribuirea de locuri subvenționate la studii universitare de licență și master, astfel: 

- 10 locuri de la studii universitare de licență din locuri pentru absolvenții de licee din mediul 

rural în 1 loc pentru absolvenții de licee din mediul rural, 4 locuri pentru candidați de etnie 

rromă și 5 locuri repartizate statistic; 

- 9 locuri de la studii universitare de master din locuri pentru candidați de etnie rromă în locuri 

repartizate statistic. 

 

Art.6. Se aprobă Ordinul de exmatriculare nr. 165 din 23.10.2020 întocmit conform Regulamentului 

de activități profesionale studențești pentru programele de studii de licență și masterat, care prevede 

exmatricularea studenților care nu au formulat cererea de înscriere în an superior în termenul prevăzut 

de 15 zile de la începutul anului universitar. Se solicită situația datornicilor la data de 01.11.2020 

rezultată prin verificare comună Contabilitate- Secretariate gestiune studenți. 

 

Art.7. Se aprobă scoaterea de pe Ordinul de exmatriculare nr. 164/30.09.2020 a studentei Butoi Gh. 

Alina Mariana/FTLIA/Romînă- Engleză/III. 

 

Art.8. Se aprobă plata în rate a taxei de studiu pe semestrul al II-lea pentru studentul Baciu Alexandru 

Dorel la programul de studii de licență Informatică, anul II. Pentru modul de eșalonare, studentul va 

semna un Acord întocmit cu Compartimentul Juridic. 

Art.9. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu 

data de 01.11.2020, pentru asistent de cercetare stagiar ing. Stănică George Cosmin, angajat în baza 

Contractului de Finanțare pentru Execuție Proiecte nr. 2043/21.02.2018. 

 

Art.10. Se validează rezultatulul concursului pe post de asistent, poziția 63, perioadă determinată, în 

Statul de funcții al Departamentului Limbă și Literatură, Istorie și Arte, postul fiind ocupat de dna. 

Maria Enescu. 

Art.11.  Se avizează solicitarea dlui. conf.univ.dr. Neagoe Claudiu Ion de a susține activități didactice 

în regim de plata cu ora la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.12. Se aprobă participarea drei. ACS Neacșu Georgiana la conferința online internațională ICAMaT 

2020 și decontarea taxei de participare de 350 lei conform procedurii operaționale privind decontarea 

cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice. 

Art.13. Se aprobă participarea drei. ACS Pascu Iuliana la conferința online internațională ICAMaT 2020 

și decontarea taxei de participare de 350 lei conform procedurii operaționale privind decontarea 

cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice. 

Art.14. Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată a 4 asistenți 

de cercetare din cadrul CRC&D Auto: 

1. Vălu Mihal  Vlad,  ACS  poz.  15 din statuI de functii  al CRC&D-AUTO   pentru  anul 2020-2021, 

finantat pana la aceasta  data din fondurile  Ctr. 12PCCDI/20  18, proiect  component   3; 

2.  Cîrstea  Georgiana,  ACS  poz.  16 din statuI de functii  al CRC&D-AUTO pentru  anuI 2020- 2021,  

finantat  pana la aceasta  data din fondurile  Ctr. 12PCCDI120 18, proiect  component  3; 
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3. Din Alin Constantin,   ACS poz.  17 din statui de functii al CRC&D-AUTO  pentru  anuI 2020-2021, 

finantat pana la aceasta  data din fondurile  Ctr. 6PCCDII2018,  proiect  component  4; 

4. Vîlcoci  Denisa  Ștefania,  ACS poz. 18 din statui  de functii  al CRC&D-AUTO pentru  anul 2020- 

2021, finantat pana la aceasta  data din fondurile  Ctr. 6PCCDI/20  18, proiect  component  4. 

Contractele individuale de muncă expiră la data de 30.10.2020.  

Se solicită prezentarea Planurilor de integrare în activitatea UPIT a celor 4 ACS până la data de 

02.11.2020, de către Directorul CRC&D Auto. 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ BUP –servicii de acces la resurse electronice de informare și documentare (ANELIS PLUS), 

valoare= 88501,88 lei; 

▪ BUP – achiziție scanner CZUR ET16 Plus, valoare= 7470 lei; 

▪ SPSU – achiziție servicii de dirigenție șantier Casa Universitarilor, valoare=13500 lei; 

▪ DGA – achiziție echipament scanare temperatură campus universitar din str. Aleea Școlii 

Normale, valoare= 53312 lei; 

▪ DGA – achiziție echipament scanare temperatură Corp B Central, valoare= 34728 lei; 

▪ DGA – achiziție echipament scanare temperatură Corp S, valoare=34148 lei; 

▪ DGA – achiziție pistol portabil pentru scanare termică, valoare= 6858 lei; 

▪ BRPCR – achiziție robă și plachetă pentru decernare titlu DHC, valoare = 950 lei. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


