
ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

          

                                                                                        Nr. 13932/16.12.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 16.12.2020 

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 16.12.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă, la propunerea Direcției Juridică,  Contractul de finanțare care poate fi încheiat între 

UPIT, firmă finanțatoare a studiilor și student beneficiar. 

 

Art.2. Se avizează transformarea unui post de Administrator Patrimoniu IM în Administrator Patrimoniu 

Debutant S în cadrul Direcției Generală Administrativă. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de Administrator Patrimoniu Debutant S (corp B) în 

cadrul Direcției Generală Administrativă. 

 

Art.4. Se avizează înființarea a două posturi de Administrator Patrimoniu S în cadrul Direcției Generală 

Administrativă- Biroul Achiziții. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă, la solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, derularea 

activităților didactice la studenții internaționali după un program adaptat fiecărei grupe, cu încadrarea în 

structura anului universitar curent. 

  

Art.6. Se aprobă redistribuirea locului subvenționat ocupat de studentul YEDIYILDIZ Bahadir Can, 

retas de la studii de la specializarea Istorie, anul I studentei Pîrvu N. Mariana, începând cu semestrul al 

II-lea al anului universitar curent. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea următoarelor  locuri subvenționate la Facultatea de Științe Economice și 

Drept începând cu semestrul al II-lea al anului universitar curent: 

- de la studentul Olteanu Gh. Andrei Gheorghe/FSED/Drept/I studentului Mocanu C.E. Ștefan Cătălin,  

- de la studenta Matei F. Andreea Elena/FSED/FB/I la studenta Chițu L.D. Maria Cătălina, 

- de la studenta Matei M. Alina Mihaela/FSED/FB/II la studenta Lupuleasa M. Iuliana/FSED/ECTS/II, 

-de la studenta Olărescu V. Alexandra/FSED/Drept/I la studenta Nițu V.V. Valentina 

Ștefania/FSED/Drept/I. 

 

Art.8. Se completează Comisia de analiză și disciplină a UPIT cu următoarele cadre didactice: 

- lect.univ.dr. Dumitru Văduva în funcția de Președinte; 

- prof.dr.ing. Alexandru Boroiu- membru. 
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Art.9. Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă pentru  asistenți de cercetare științifică 

în cadrul CRC&D-AUTO, finanțați până la data de 31.12.2020 conform contractului de finanțare nr. 

46PCCDI/2018: 

- acs. Teodorescu Laura, poz. 22 în statul de funcții al CRC&D-AUTO, până la 01.10.2021, cu finanțare 

din veniturile proprii ale universității; 

- acs. Malea Claudiu, poz. 23 în statul de funcții al CRC&D-AUTO, până la 01.10.2021, cu finanțare 

din veniturile proprii ale universității; 

- acs. Modan Magda Ecaterina, poz. 24 în statul de funcții al CRC&D-AUTO, până la 01.10.2021, cu 

finanțare din veniturile proprii ale universității; 

 

Art.10. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pentru  drd. ing. Beșliu-Gherghescu 

Maria-Luiza, asistent de cercetare științifică, poz. 14 în statul de funcții al CRC&D-AUTO, finanțată din 

Contractul de finanțare 77PCCDI/2018 începând cu  01.01.2021, cu finanțare din veniturile proprii ale 

universității. 

 

Art.11. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pentru  drd. ing. Coman Andreea 

Daniela asistent de cercetare stagiar, poz. 20 în statul de funcții al CRC&D-AUTO, finanțată din 

Contractul de finanțare 71PCCDI/2018 începând cu  01.01.2021, cu finanțare din veniturile proprii ale 

universității. 

Art.12. Se respinge plata retroactiv a orelor efectuate în luna noiembrie 2020 de lect. univ. dr. Mihăescu 

Cristina de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică. 

 

Art.13. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dlui. prof.univ.dr. Brînzea Nicolae, conform 

prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul UPIT. 

 

Art.14. Se avizează solicitarea dnei. Butcă Andra Gabriela,  absolventă a Universității București în 

promoția 2019, de a susține examenul de licență la UPIT /FSESSP- filiala Alexandria. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se aprobă amânarea la plata tranșei a II-a din taxa de studiu până în luna ianuarie 2020 pentru 

studentul Elfttah Mohamed Abd Elmagid Mousa/FSED care studiază pe cont propriu valutar. 

 

Art.16. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru 

următorii cetățeni străini care nu au primit viză pentru studii: 

▪ Rouah Rahim  

▪ Yazan Zarke  

 

Art.17. Se amână rezoluția pentru solicitarea dlui. prof.univ.dr. Petre Marian privind prelungirea 

perioadei de custodie a 5 aparate, reprezentând echipamente de laborator mijloace fixe, precum și a unui 

obiect de inventar, aflate în locația Centrului de Cercetări HortInvest, Facultatea de Horticultură, 

USAMV București, până la 20.12.2022. Se solicită punct de vedere al Departamentului de Științe ale 

Naturii. 

 

Art.18. Se aprobă prelungirea cu încă 1 an a contractului de comodat nr. 202/2001 și a contractului de 

de închiriere nr. 1799/2007 încheiate între SSI Pitești și UPIT. 
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Art.19. Se aprobă plata sumei de 238 lei pentru servicii de copiere și certificare a înscrisurilor din dosarul 

nr. 12808/280/2019. 

  

Art.20. Se aprobă plata sumei de 316,60 lei pentru publicarea în Monitorul Oficial partea a III-a a 

comisiilor de concurs și contestații pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în sem. I, anul 

universitar 2020/2021. 

 

Art.21. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ FSEFI –– achiziție echipamente laborator prin proiect finanțat de AUF, valoare= 5381,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –achiziție materiale dezinfecție și curățenie, valoare= 93620 lei; 

▪ CTICI –prelungire soluție securitate Untangle NG Firewall, valoare= 11000 lei; 

▪ CTICI –prelungire contract de mentenanță infrastructură fibră optică telefonie VoIP, valoare= 

7800 lei; 

▪ DGA – achiziție servicii mentenanță EMSYS 2020, valoare= 80000 lei; 

▪ CTICI –prelungire act adițional servicii transmisii date prin fibră optică, valoare= 10800 lei; 

▪ CTICI –abonament lunar furnizare Internet 1 Gbps, valoare= 6480 lei; 

▪ DA – achiziție ascensoare corp central, valoare= 450000 lei; 

▪ DA – achiziție servicii de mentenanță ascensoare, valoare= 54000 lei; 

▪ BRPC- achiziție revista Argeș Motors, 20 buc. 

 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

- Informare privind CIPCS 2020: s-au depus 15 proiecte din care 14 proiecte au fost declarate eligibile; 

- Sinteză privind rezultatele statistice obținute în urma centralizării chestionarelor privind cercetarea 

științifică; 

- Comisia de Etică și Deontologie Universitară – raport asupra sesizării formulate de doamna lect. univ. 

dr. Claudia Ionescu. Comisia constată că nu sunt încălcate etica și deontologia universitară. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 


