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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
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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 21.07.2021,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează ″Metodologie privind menținerea calității de titular în învățământ și/sau cercetare a
cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării
anuale a performanțelor academice″ ediția a II-a, revizia 0. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.2. Se avizează ″Structura generală a anului universitar 2021-2022″. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar varianta nr. 3.
Art.3. Se avizează Actul adițional la contractul de studii pentru anii superiori (II, III, IV), anul universitar
2021- 2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se avizează Actul adițional la contractul de studii, specializarea Teologie Ortodoxă Asistență
Socială, pentru anul universitar 2021- 2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează Metodologia privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă cererea de mobilitate a studentului Stoica Riccardo de la Universitatea Babeș- Bolyai
Cluj Napoca la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,
specializarea Educație fizică și sportivă, anul II, regim cu taxă. Se transmite Senatului universitar.
Art.7. Se avizează Raportul referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu privire la conținutul
procesului de învățământ în anul universitar 2021-2022, în vederea aprobării planurilor de învățământ
valabile începând cu anul universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.8. Se aprobă repartizarea locurilor cu bursă și fără bursă pentru candidații Români de Pretutindeni
înscriși în sesiunea iulie 2021 la programele de studii de licență și master.
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Art.9. Se aprobă predarea gestiunii de la magazia de materiale de la dl. Badea Ilie, ca urmare a
pensionării acestuia începând cu data de 01.08.2021, către Budescu Cristian- administrator corp B. Se
aprobă componența comisiei de predare- primire a gestiunii, astfel:
- Președinte: Trandafirescu Costel-Adm. patrimoniu;
- Membru: Stănciulescu Vasile- Adm. patrimoniu;
- Secretar: Pîrnuță Iuliana- Adm. financiar.
Art.10. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Consilier Juridic IS din cadrul
Compartimentului recuperare debite din structura Direcției Juridice. Se aprobă comisiile de concurs și
contestații.
Art.11. Se aprobă cererea dnei. lect.univ.dr. Nicoleta Isac privind acordarea de concediu fără plată cu
rezervarea postului în perioada 01.10.2021- 12.09.2022, necesar pentru desfășurarea activității didactice
și de cercetare în colaborare cu Istanbul Zaim University.
Art.12. Se aprobă acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor obținut de dna. acs stagiar
Gălan Florentina din cadrul CRC&D Auto la data de 05.07.2021.
Art.13. Se acordă ajutorul de înmormântare, conform prevederilor art.29, alin (5) din CCM la nivelul
UPIT, dlui. Badea Dorel Cristian, angajat în cadrul Serviciului Administrativ.
Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
- Serv. Administrativ, corp B- achiziție UPS NJOY KEEN 600USB, 600VA/ 360W, valoare=248 lei;
- Direcția Juridică- achiziție produse papetărie și birotică, valoare=501 lei;
- Direcția Juridică- achiziție instalație de aer condiționat, valoare=2400 lei.
Art.15. Pe perioada înmatriculărilor candidaților admiși în sesiunea iulie 2021 casieriile UPIT vor fi
deschise după următorul program:
▪ luni- vineri, între orele 0900 - 1700
▪ sâmbătă și duminică, între orele 0900 - 1200.
Art.16. Având în vedere cererea dnei. Filip Simona, angajată în cadrul Serviciului Bibliotecă, se solicită
dnei. Director al Serviciului Bibliotecă să inițieze demersul pentru transformarea postului existent în
vederea asigurării condițiilor pentru promovare.
Art.17. Având în vedere situația studentei Fieroiu Ana Maria /FSED/Drept/I, Consiliul de Administrație
solicită conducerii Facultății de Științe Economice și Drept următoarele:
▪ să solicite studentei o declarație pe propria răspundere privind modul în care a fost prezentă la
activitățile didactice obligatorii conform prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale;
▪ să solicite o informare oficială din partea conducerii Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi
″Grigore Alexandru Ghica″ din Drăgășani dacă programul desfășurat în cadrul școlii oferă
posibilitatea elevilor de a participa și la activitățile didactice obligatorii dintr-o instituție de
învățământ superior, cursuri de zi.
Aceste documente vor sta la baza analizei și luării unei decizii în acest caz.
Art.18. Se prelungește termenul de predare a statelor de funcții previzionate până luni, 26 iulie, ora 10.
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În ședință au mai fost prezentate:
▪ rezultatele admiterii, sesiunea iulie 2021;
▪ propuneri privind utilizarea fondului de burse deblocat din soldul anilor precedenți; se adoptă
varianta constituirii a 500 de granturi în cuantum de 3000 lei fiecare.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

