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                                                                                        Nr. 4821/21.04.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 21.04.2021 

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 21.04.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale UPIT în anul universitar 

2021-2022″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Procedură operațională de securitate și sănătate ocupațională privind modul de 

identificare a pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor″. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

  

Art.3. Se avizează ″Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în UPIT pentru 

anul 2021″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează noua componență a Comisiei de monitorizare a Universității din Pitești. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă, la propunerea Direcției Secretariat General, înființarea comisiilor pentru verificarea 

documentelor aflate la dosarele personale ale studenților în secretariate. Componența comisiilor se va 

stabili până vineri 23.04.2021 și vor cuprinde 3 secretare și un supleant. Perioada derulării acestor 

verificări este 10-14.05.2021. 

 

Art.6. Se avizează propunerile de completare a Comisiei de Etică și Deontologie Universitară. Se 

transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează corectarea unei erori materiale din planul de învățământ al programului de master 

Concepția și Managementul Proiectării Automobilului (seriile 2019-2021 și 2020-2022) prin înlocuirea 

calificativului Admis/Respins cu Verificare la disciplinele Metodologia elaborării lucrării de dizertație 

și Elaborarea lucrării de dizertație. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează corectarea unei erori materiale din statul de funcții al Departamentului de Educație 

Fizică și Sport prin normarea disciplinei Fundamentele științifice ale jocurilor sportive- volei din 

semestrul I în semestrul al II-lea. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.9. Se avizează solicitarea Departamentului Matematică –Informatică privind planificarea evaluărilor 

finale pentru anii terminali imediat după încheierea celor 12 săptămâni ale semestrului al II-lea. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se aprobă  redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la dna lect. univ. dr. 

Pârvan Alexandra, care se află în concediu medical până la data de 11.06.2021, către alte cadre didactice 

din Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială. 

 

Art.11. Se prelungește perioada de redistribuire a activităților didactice ale doamnei prof. univ. dr. 

Niculescu Ionela, în regim de plata cu ora, până la data de 25.04.2021. 

 

Art.12. Se avizează transformarea postului de secretar I S în secretar III S din cadrul Facultății de 

Mecanică și Tehnologie în vederea scoaterii la concurs. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă, la propunerea Compartimentului Activități Sociale,  centralizatorul burselor alocate 

în semestrul II al anului universitar 2020-2021, conform regulamentului propriu privind acordarea 

burselor pentru programele de studii de licență și masterat. 

 

Art.14. Se avizează : 

– înființarea Centrului de Inovare și Formare în Mobilitatea Electrică – INOV&FORM-MOBEL; 

– numirea dlui. conf.dr.ing. Marinescu Dănuț Gabriel în funcția de Director; 

– statutul de funcționare a Centrului de Inovare și Formare în Mobilitatea Electrică – 

INOV&FORM-MOBEL; 

– atribuirea sălii 520 din Corpul Central, în suprafață de 18mp, pentru destinația ″Birou de lucru″ 

pe o perioadă de minim 5 ani. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea S.C. Delta Termo Construct privind prelungirea termenului de execuție 

pentru lucrări de reabilitare Casa Universitarilor, cu 30 de zile, din motive obiective. 

 

Art.16. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare pentru Ciobanu Geta Lavinia și Popescu Mirela 

conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă. 

 

Art.17. Se aprobă: 

- restituirea sumei de 1620 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru Fofana Loua; 

- restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru Haddaoui 

Hodaifa  

- reportarea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu) pentru Alia Nagham.  

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 

▪ Biroul Tehnic Suport al Consiliului de Administrație – achiziție produse de papetărie, 

consumabile, tonere, echipamente informatice, valoare = 6462,4 lei; 

▪ Biroul Tehnic Suport al Consiliului de Administrație – efectuare inspecție tehnică periodică 

pentru auto AG-40-UNV, valoare = 150 lei; 

▪ Biroul Acte Studii – achiziție matriță timbru sec, ștampilă, valoare= 600 lei; 
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▪ Direcția Economică – achiziție tonere, distrugător documente, valoare= 4460 lei; 

▪ Direcția Economică – achiziție scaune de birou, valoare= 2600 lei; 

▪ Direcția Economică – achiziție produse de papetărie, consumabile, valoare= 4530 lei. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

-  concluziile analizei de benchmarking efectuate în cadrul UPIT – componenta Relații 

Internaționale; 

- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de 

informații pentru competiţia "Proiecte de cercetare postdoctorală" - PD 2021și Proiecte de 

cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente- TE 2021, competiții organizate de 

către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


