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                                                                                        Nr. 738/20.01.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 20.01.2021 

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 20.01.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Nota privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea 

anul universitar 2020-2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Planul de audit intern 2021 CEAC-U și CMCPU. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.3.  Se avizează Planul de activitate privind asigurarea și evaluarea calității pentru anul 2021. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Programe 

Universitare în anul 2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează susținerea examenului de licență pentru studenții anului IV ai specializării Energetică 

și tehnologii nucleare la Universitatea Politehnică București. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.6. Se aprobă componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-

2023 care se va desfășura în perioada 02-06.02.2021 la propunerea Facultății de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.7. Se avizează componența comisiilor pentru examenul de certificare a competențelor din cadrul 

programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului POCU 

ACTIV PRO-UPIT. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează propunerea ca data susținerii examenului de certificare a competențelor din cadrul 

programului postuniversitar Formator de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului POCU 

ACTIV PRO-UPIT să fie 27.02.2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale ″Tehnician 

Operator Mașini cu Comandă Numerică″ la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 
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Art.10. Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale ″Asistent 

Medical Generalist″ la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 

 

Art.11. Se avizează înființarea unui post de secretar III M în statul de funcții de personal didactic auxiliar 

al  Facultății de Mecanică și Tehnologie. După ocuparea postului prin concurs se desființează postul de 

secretar IAM. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.12. Se avizează cererea dlui. Goldbach Felix Constantin, absolvent al Facultății de Teologie, Litere, 

Istorie și Arte/Muzică în promoția 2016 de a  susține examen de licență la Universitatea Națională de 

Arte ”George Enescu” din Iași. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă redistribuire loc subvenționat de la Albuț Georgiana Diana/CIG/I la Luca Cristina 

Mihaela începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 la Facultatea de Științe 

Economice și Drept.  

 

Art.14. Se aprobă prelungirea contractului de muncă al dlui. Popescu Dumitru pe postul de muncitor, 

cu atribuții de pază la căminele studențești, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 20.03.2021. 

 

Art.15. Se aprobă amânarea plății tranșei a doua din taxa de școlarizare aferentă anului universitar curent 

pentru studentul Brătulescu SF Bogdan/FECC/SCE/I până la data de 10.02.2021. 

 

Art.16. Se aprobă amânarea plății tranșei a doua din taxa de școlarizare aferentă anului universitar curent 

pentru studenta Petre Monica Georgiana/FSED/Management IFR/I până la data de 10.02.2021. 

 

Art.17. Se aprobă plata taxei de membru în  Asociația Psihologilor din România în valoare de 450 lei. 

 

Art.18. Se aprobă plata cheltuielilor de judecată în dosarul nr. 2245/109/2019, în cuantum de 500 lei. 

 

Art.19. Se aprobă achiziția a 58 atestate de formare continuă a personalului didactic absolvenți ai 

programului de formare continuă Pași în pregătirea profesională- program de pregătire pentru gradul II 

învățământ primar, în valoare de 200,10 lei. 

 

Art.20. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor studenților Păun Denis Roberto Adrian și Preda Iulian 

Andrei privind amânarea plății tranșei a doua din taxa de școlarizare până la data de 15.06.2021. Cererile 

se transmit comisiei de analiză socială ce va fi constituită de către Prorectorul RSAMSE spre analiză și 

propuneri. Facultatea de Științe Economice și Drept va solicita studenților să prezinte documente 

justificative în susținerea solicitărilor și le va transmite comisiei de analiză. 

 

Art.21. Se amână rezoluția la solicitarea Facultății de Mecanică și Tehnologie cu privire la aprobarea 

perioadei de finalizare a studiilor la programele de master de trei semestre. 

 

Art.22. Se aprobă încheierea unui nou act adițional la contractul nr. 5/27.01.2015 încheiat între 

Universitatea din Pitești și S.C. Cafeto Vending Solution S.R.L. privind prelungirea acestuia pentru 

perioada 27.01.2021- 26.01.2022. 
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În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

- Informare privind termenul de depunere al dosarelor pentru înregistrarea în RNCIS a calificărilor 

aferente programelor de studii universitare de licență și programelor de studii universitare de 

master din cadrul Universității din Pitești; 

- Platforma SIIMADC va rămâne deschisă pentru raportarea rezultatelor cercetării până la finalul 

lunii ianuarie 2021. Dacă raportarea nu se va finaliza se poate prelungi perioada până la finalul 

sesiunii (20.02.2021). 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


