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                                                                                        Nr. 5875/19.05.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 19.05.2021 

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 19.05.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2021-2022″. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în 

Universitatea din Pitești″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 

posturile didactice vacante scoase la concurs în sem. II al anului universitar 2020-2021. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă  Raportul de audit intern privind verificarea activității de management al calității la 

nivelul Direcției Administrative, Direcției Resurse Umane, Direcției Secretariat General și la nivelul 

Compartimentului GDPR. 

 

Art.5. Se aprobă Raportul de audit intern privind verificarea încărcării pe site-urile facultăților a 

documentelor SMC proprii. 

 

Art.6. Se aprobă Raportul de audit efectuat la Biroul Achiziții, Serviciul Privat pentru Situații de 

Urgență, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție din 26 aprilie 2021. 

 

Art.7. Se aprobă Raportul de audit efectuat la Biroul Achiziții, Serviciul Privat pentru Situații de 

Urgență, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție din 10 mai 2021. 

 

Art.8. Se avizează următoarele cereri de prelungire a activității didactice în calitate de titular UPIT după 

împlinirea vârstei legale de pensionare: 

- conf. univ. dr. Isăroiu Ion, începând cu 26.06.2021 până la sfârșitul anului universitar 2020-2021; 

- conf.univ. dr. Pufu Gheorghe, începând cu 18.07.2021 până la sfârșitul anului universitar 2020-2021; 

- prof. univ. dr. Valeca Șerban, începând cu 23.06.2021 până la sfârșitul anului universitar 2020-2021; 

- prof. univ. dr. Petre Marian, începând cu 14.07.2021 până la sfârșitul anului universitar 2020-2021. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.9. Se avizează următoarele cereri de prelungire a activității didactice după împlinirea vârstei legale 

de pensionare, în calitate de titular al Universității din Pitești, pentru anul universitar 2021- 2022: 

- prof. univ. dr. Valeca Șerban; 

- prof. univ. dr. Petre Marian. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se avizează organizarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.11. Se avizează organizarea  examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul 

UPIT pentru absolvenții specializării Kinetoterapie și motricitate specială- Universitatea ”1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia.  Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.12. Se avizează propunerea privind componența Comisiei de Etică și Deontologie Universitară. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă componența comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul 

Universităţii din Piteşti, astfel: 

- din partea instituţiei: 

▪ Preşedinte: conf.univ.dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU; 

▪ Membru: conf.univ.dr. Carmen Constantina NENU; 

▪ Membru: ec. Victor BRATU- Șef serviciu Resurse Umane; 

▪ Membru: ec. Lucia STAN- Director Economic; 

-  din partea sindicatului reprezentativ-ASUP: 

▪ Preşedinte: conf.univ.dr. ing. Alin Gheorghiţă MAZĂRE; 

▪ Membru: lect.univ.dr. Tudor Cicerone PETRESCU; 

▪ Membru: lect.univ.dr.Silvia BONCESCU; 

▪ Membru: informatician Mihaela Sorina DEACONU. 

Secretar: Violeta MINCĂ 

Art.14. Se aprobă efectuarea orelor de practică aferente clasei Tehnician operator mașini cu comandă 

numerică din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar în laboratoarele Facultății de Mecanică și 

Tehnologie, în grupe de 5 elevi, cu respectarea normelor sanitare impuse. 

 

Art.15. Se aprobă cererile formulate de studenți ai Facultății de Științe Economice și Drept privind 

menținerea calității de student la programe de studiu cu frecvență și continuarea studiilor în regim cu 

taxă, după ce au fost admiși la Școala de Poliție ″Vasile Lascăr″ din Câmpina în anul 2021. Direcția 

Economică va stabili cuantumul subvenției ce trebuie restituită corespunzător perioadei în care studenții 

au studiat pe loc subvenționat. 

 

 Art.16. Se aprobă reportarea sumei de 1620 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studii achitată, 

pentru anul universitar 2021-2022, pentru Ondongo Verdon Derval. 

 

Art.17. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studii achitată 

pentru anul universitar 2021-2022 pentru Tasneem Alzalak. 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

Art.18. Se aprobă susținerea examenelor DELF-DALF de către Alianța Franceză în spațiile UPIT, cu 

respectarea normelor sanitare în vigoare. 

 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serviciul Administrativ – achiziție aparate aer condiționat, valoare= 6050 lei; 

▪ Direcția Resurse Umane – costuri  publicare posturi scoase la concurs, valoare= 2800 lei; 

▪ Serviciul Intern de Prevenire și Protecție – achiziție fișe de instruire SSM, valoare= 500 lei; 

▪ Serviciul Administrativ – achiziție butuc yala cu trei chei, valoare= 1410 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări amenajare sala 1.48 Corp B, Centrul CPPDD, valoare= 17890 lei; 

▪ Birou Tehnic Suport al C.A. – achiziție microbuz 8+1 locuri, valoare= 230000 lei; 

▪ SPSU UPIT– analiză risc la securitatea fizică pentru Casa Universitarilor și sistem de alarmare 

antiefracție, valoare= 30000 lei; 

▪ SPSU UPIT –reparații cuptor FORNO situat pe terasa imobilului Casa Universitarilor, valoare= 

25000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


