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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 27.01.2021 

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 27.01.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Raportul sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice 

de către directorul de departament pentru anul universitar 2018-2019″. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Raportul sintetic privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice 

de către directorul de departament pentru anul universitar 2019-2020″. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă ″Raportul anual pe anul 2020 asupra calității educației din cadrul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar″. 

 

Art.4. Se aprobă criteriile și punctajele asociate rezultatelor activităților de cercetare științifică de 

excelență pentru competiția ”Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2020”. 

 

Art.5. Se aprobă clasamentul final al cererilor de proiecte depuse în cadrul Competiției Interne de 

Proiecte de Cercetare Științifică (CIPCS 2020)  

 

Art.6. Se aprobă suplimentarea bugetului CIPCS 2020 cu suma de 70 877 lei rezultând astfel un buget 

total pe competiție de 144 000 lei. 

 

Art.7. Se avizează componența comisiilor de finalizare a studiilor de master ale Facultății de Mecanică 

și Tehnologie, sesiune februarie 2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru participarea dlui. ec. Victor Bratu la cursuri de instruire 

organizate de Centrul de formare APSAP, astfel: 

▪ Expert legislația muncii, în perioada 01.03.-16.04.2021, în valoare de 2000 lei; 

▪ Formator, în perioada 01-05.02.2021, în valoare de 890 lei. 

 

Art.9. Se aprobă derularea activităților didactice la grupele 3 și 4 de studenți internaționali la Facultatea 

de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, după un program adaptat fiecărei grupe. 
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Art.10. Se aprobă repartizarea activităților didactice, în regim de plata cu ora, aferente grupei 4 de 

studenți internaționali înscriși la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini conform 

propunerilor Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.11. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de secretar III M din cadrul Facultății de 

Mecanică și Tehnologie. Se aprobă fișa postului, tematica și bibliografia precum și comisia de concurs. 

 

Art.12. Se aprobă plata taxei anuale de membru al Consiliului Internațional al Științei Sportului și 

Educației Fizice, a Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană, pe anul 2021 în valoare de 270 

euro. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele  redistribuiri de locuri subvenționate începând cu semestrul al II-lea: 

▪ Ogar Ștefana- Ioana/ Drept/ I; 

▪ Vasilescu Dorina Maria/ Jurnalism/ I. 

 

Art.14. Se aprobă susținerea examenului de Actorie, anul I, în mod fizic, față în față, în datele de 13, 14 

și 15 februarie 2021 cu respectarea normelor sanitare și de distanțare socială în vigoare. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele solicitări privind amânarea plății tranșei a II-a din taxa de școlarizare 

pentru anul universitar curent, până la data de 10.02.2021: 

▪ Tițescu Andrei Codruț –FMT/IMFP/II; 

▪ Păun Denis Roberto Adrian –FSED/Drept IFR/I; 

▪ Preda Iulian Andrei – FMT/IMFP/II. 

 

Art.16. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform Contractului Colectiv de Muncă 

următorilor salariați UPIT: 

▪ Mihalcea Lucica – Serviciul Administrativ, Corp B; 

▪ Badea Mihai Daniel – UPIT Media. 

 

Art.17. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Compartimentul Investiții ––realizare extras de carte funciară ptr. terenul de la Dobrogostea, 

valoare= 25 lei; 

▪ Compartimentul Investiții – realizare extras de carte funciară ptr. terenul de la Vâlcea, valoare=  

50 lei; 

▪ Biroul financiar – achiziție servicii de însoțire a casierilor, valoare= 7140 lei; 

▪ BTS-CA –reînnoire kit semnătură electronică constând în certificat digital calificat, dispozitiv 

criptografic și aplicație clickSIGN pentru Rector, valoare= 490 lei; 

▪ BTS-CA – reînnoire kit semnătură electronică constând în certificat digital calificat, dispozitiv 

criptografic și aplicație clickSIGN pentru Prorector pentru Calitatea Învățământului, valoare= 

490 lei; 

▪ BTS-CA- achiziție Kit de semnătură electronică constând în certificat digital calificat valabil 3 

ani, dispozitiv criptografic și aplicație clickSIGN- Prorector Cercetare Științifică și Informatizare 

și Prorector pentru Relații Internaționale, valoare= 1140 lei; 

▪ DGA – achiziție Kit de semnătură electronică constând în certificat digital calificat valabil 3 ani, 

dispozitiv criptografic și aplicație clickSIGN pentru Directorul General Administrativ, valoare= 

570 lei. 

 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

 

 

Art.18. Referitor la solicitarea dnei. conf. univ. dr. Păunescu Alina privind plata retroactivă a orelor 

efectuate în regim de PO la disciplina Biomarkeri hematologici, Consiliul de Administrație solicită dnei. 

Director al Departamentului Științele Naturii să întocmescă un referat privind asumarea erorii materiale 

din Statul de Funcții pentru anul universitar 2020-2021 și aprobarea plății orelor efectuate, eșalonat, în 

semestrul al II-lea. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Planurile de Măsuri elaborate de departamentele Facultății de Mecanică și Tehnologie privitoare 

la situația financiară a programelor de studii gestionate de facultate; 

- Se solicită Consiliilor facultăților din structură să prezinte Consiliului de Administrație un raport 

privitor la modul de aplicare a Metodologiei privind evaluarea periodică a cadrelor didactice 

până la data de 03.03.2021. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


