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                                                                                        Nr. 426/13.01.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 13.01.2021 

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 13.01.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă componența comisiei care va verifica îndeplinirea condiţiilor minimale de participare 

a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, desfășurat în sem. I1 al anului 

universitar 2020-2021: 

• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU - președinte  

• Prof.univ.dr.ing. Adrian CLENCI – membru 

• Conf.univ.dr. Amalia DUȚU-membru 

• Conf.univ.dr. Loredana TUDOR - membru 

• Ing. Magdalena DĂNILĂ - secretar  

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei de audit intern care, în data de 22 ianuarie 2021, va desfășura la 

biblioteca universității o misiune de audit solicitată de conducerea universității având ca tematică 

verificarea conformității desfășurării activităţii Bibliotecii Universităţii din Piteşti și a îndeplinirii 

standardelor ARACIS, astfel:  

Șef auditor: Prof.univ.dr. Niculescu Ionela - director CMCPU 

Auditori:   

▪ Conf.univ.dr. Adrian SĂMĂRESCU - prorector pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi        

mediul socio-economic; 

▪ Prof.univ.dr.habil. Gabriela PLĂIAȘU – responsabil calitate din cadrul CMCPU; 

▪ Cj.Elena MATEESCU- Director Direcția Juridică; 

▪ Victor BRATU – Director Direcția Resurse umane; 

▪ Magdalena DĂNILĂ- referent calitate CMCPU. 

 

Art.3. Se aprobă Proiectul planului de școlarizare 2021-2022 la nivelul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar. 

 

Art.4. Se aprobă componența colectivului de lucru pentru actualizarea Metodologiei de Organizare și 

Funcționare a Colegiului Terțiar Nonuniversitar: 

1. Conf.univ.dr.ing. Marian Mădălina- coordonator, 

2. Conf.univ.dr.ing. Iordache Monica- cadru didactic,  

3. Conf.univ.dr. Man George Mihail- cadru didactic,  
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4. Lect.univ.dr. Deliu Ionica- cadru didactic și reprezentant SLUP, 

5. Lect.univ.dr. Tătaru Ana Maria- cadru didactic și reprezentant ASUP, 

6. Lect.univ.dr. Dumitrache Mihaela- membru CEAC-C, 

7. Bratu (Cîrstescu) Florentina-reprezentant elevi.  

 

Art.5. Se avizează înființarea unui post de asistent de cercetare stagiar la Departamentul de Electronică, 

Calculatoare și Inginerie Electrică. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora, începând cu data de 

11.01.2021, conform propunerilor Departamentului de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență 

socială. 

 

Art.7. Nu se aprobă solicitarea dlui. prof.dr.ing.mat. Stănescu Nicolae Doru privind acordarea de ore în 

regim de PO pentru publicarea de articole științifice în reviste cotate ISI, corespunzătoare anului 2019, 

deoarece aceasta nu se încadrează în termenul prevăzut în PO-CCDI&TT-03. 

 

Art.8. Se aprobă punerea în executare voluntară a Deciziei nr. 4326/2020 și anume plata sumei de 19289 

lei către dl. prof.univ. dr. Gavriloaia Gheorghe, reprezentând drepturi salariale actualizate cu indicele 

inflației la data efectuării plății și dobânda legală aferentă sumelor. Suma va fi virată la drepturile 

salariale ale lunii ianuarie 2021. 

 

Art.9. Se aprobă plata taxei de membru EUA pe anul 2021 în cuantum de 2799 euro. 

 

Art.10. Se aprobă plata taxei anuale de membru Crossref pentru Buletinul Științific ”Autovehicule 

Rutiere” în cadrul Publishers International Linking Association Inc., în valoare de 275$. 

 

Art.11. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform CCM doamnei Ciobanu Mariana –

secretar FMT. 

 

Art.12. Se amână rezoluția în cazul solicitării 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. 

Au fost prezentate punctul de vedere al Consiliului Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică 

precum și punctul de vedere al Departamentului de Științe ale Naturii. 

 

Art.13. Se aprobă efectuarea de reparații la canalizări pluviale și coloane colectoare de ape uzate 

menajere din Corp D. Lucrările sunt realizate de SC Matrix Customer Services SRL. Valoarea lucrărilor 

este de 5000 lei și sunt suportate de Colegiul Ecologic ″Prof.univ.dr. Alexandru Ionescu″. 

 

Art.14. Se aprobă următoarele solicitări privind amânarea plății taxelor de școlarizare: 

-  Cîrje Teodor Marius/FSED/Management IFR/I –amânare plata taxei de studiu până la  

1 februarie 2021; 

- Țugui Ion /FSEFI/TO/II–amânare plata sumei de 750 lei până la 15 martie 2021; 

- Nicolae Marin Ștefan/FECC/CTI/I –achitarea în 4 tranșe egale lunare a ultimei părți din taxa de 

studiu; 
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- Mățăoanu Georgiana –reeșalonarea plății sumei restante reprezentând taxa de studiu pentru cei 

3 ani de subvenție parcurși în cadrul FTLIA, specializarea Asistență Socială; 

- Negru Alexandra Ionela/ Colegiul Terțiar Nonuniversitar/AMG/II –amânarea plății pentru cea 

de-a doua tranșă de 1300 lei din taxa de școlarizare până la data de 16.02.2021; 

- Răducan Loredana Andreea / Colegiul Terțiar Nonuniversitar/AMG/II –amânarea plății pentru 

cea de-a doua tranșă de 1300 lei din taxa de școlarizare până la data de 19.01.2021; 

- Merechet Eduard Marin / Colegiul Terțiar Nonuniversitar/AMG/II –amânarea plății pentru cea 

de-a doua tranșă de 1300 lei din taxa de școlarizare până la data de 15.03.2021; 

- Dumitru Cosmina Florinela / Colegiul Terțiar Nonuniversitar/AMG/II –amânarea plății pentru 

cea de-a doua tranșă de 1300 lei din taxa de școlarizare până la data de 20.03.2021; 

- Dițu Andreea Alexandra / Colegiul Terțiar Nonuniversitar/AMG/II –amânarea plății pentru cea 

de-a doua tranșă de 1300 lei din taxa de școlarizare până la data de 15.02.2021. 

 

Art.15. Se aprobă referatul de necesitate întocmit de dna conf.univ.dr. Mădălina Marian privind achiziția 

de  certificate de absolvire în cuantum de 102,64 lei. 

 

Art.16. Se respinge solicitarea formulată de Elbana Mohamed Salaheldin privind înmatricularea în anul 

de studii 2020-2021 la programul de master Cariere Juridice al FSED. Se aprobă înmatricularea în anul 

universitar 2021/2022 cu echivalarea disciplinelor. 

 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

- In formare privind termenele de depunere ale Rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării 

periodice ARACIS a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii 

universitare de masterat din cadrul Universității din Pitești, 

- Informare privind posibilitatea de reluare a activității didactice în semestrul II în corpurile 

universității; echiparea corpului central decurge conform graficului cu respectarea condițiilor 

sanitare impuse. 

- Decanii vor realiza împreună cu directorii de departamente analiza programelor care vor fi 

ofertate la Admitere în anul universitar 2021/2022, strategii de gestiune financiară la 

departamente. Decanii vor prezenta puncte de vedere de la departamente precum și soluții 

specifice dlui. Prorector cu Calitatea Învățământului până la data de 27.01.2021. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 


