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                                                                                        Nr. 11171/09.09.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 09.09.2021 

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 09.09.2021, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar organizarea unei sesiuni extraordinare 

de examene în perioada 15-16.09.2021, pentru studenții din ani neterminali, cu posibilitatea susţinerii 

a maximum 3 examene şi achitarea sumei de 300 lei/examen. 

 

Art.2. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar aprobarea următoarelor reguli de 

promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului universitar 2020-2021:  

1. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, promovarea studentului din anul III 

de studiu în anul IV se realizează dacă numărul creditelor obținute, cumulat, în cei trei ani este de cel 

puțin 135, astfel: anul I- minim 50 pc, anul II- minim 50 pc, iar în anul al treilea a realizat minim 35 de 

puncte de credit;  

2. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, promovarea studentului din anul II 

de studiu în anul III se realizează dacă numărul creditelor obținute, cumulat, în cei doi ani este de cel 

puțin 85, astfel: anul I- minim 50 pc, anul II- minim 35 pc;  

3. Promovarea studentului dintr-un an de studiu în altul, cu excepţia cazurilor de la punctele 1) şi 2) se 

face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului respectiv;  

4. La programele de studii universitare de masterat promovarea studentului în ultimul an de studii se 

face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului respectiv. 

 

Art.3. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar acordarea titlului de  Profesor Emerit 

dlui. prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARU. 

 

Art.4. Se avizează ″Metodologie privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul 

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

 

Art.5. Se avizează revizia Structurii generale a anului universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează lista programelor de studii universitare de licență din cadrul UPIT ce urmează a fi 

evaluate de către ARACIS în anul universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 
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Art.7. Se avizează lista programelor de studii universitare de masterat propusă spre a fi transmise către 

ARACIS, în vederea inițierii procesului de evaluare externă în anul universitar 2021-2022. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii universitare de 

licență pentru a fi incluse în Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior în anul 

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

 

Art.9. Se avizează validarea și înscrierea calificărilor aferente programelor de studii universitare de 

masterat pentru a fi incluse în Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior în anul 

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

 

Art.10. Se avizează Statul de funcții pentru anul I ″Analist programator″ și pentru  anii I, II, III ″Asistent 

Medical Generalist″ la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă, la propunerea Compartimentului activități sociale,  centralizatorul burselor de ajutor 

social ocazional alocate în sem. II al anului universitar 2020-2021. 

 

Art.12. Se aprobă scoaterea la concurs a 9 posturi de îngrijitor vacante în cadrul Direcției Generale 

Administrative, pe perioadă determinată de 6 luni. 

 

Art.13. Se aprobă scoaterea la concurs a 3 posturi vacante de muncitor calificat I în cadrul Cantinei din 

Corpul B și 2 posturi vacante de muncitor calificat I în cadrul Academica, pe perioadă determinată de 6 

luni. 

 

Art.14. Se avizează cererea dlui. conf.univ.dr. Emil Burtescu privind susținerea de activități didactice 

în regim de plata cu ora la Academia de Studii Economice București în anul universitar 2021/2022.  

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se avizează cererea dlui. conf.univ.dr. Ștefan Toma privind susținerea de activități didactice în 

regim de plata cu ora la la Universitatea Româno-Americană. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.16. Se aprobă cererea dlui. as.univ.dr. Enea Dumitru Sorin privind acordarea de concediu fără plată, 

cu rezervare de post, în perioada 01.09.2021-31.08.2022  pentru a desfășura activitate de lector de limba 

română la Beijing International Studies University. 

 

Art.17. Se aprobă solicitarea studentei Fieroiu Ana-Maria/FSED/Drept anul I de a continua studiile în 

regim ″cu taxă″, fiind admisă la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi”Grigore Alexandru Ghica”. 

 

Art.18. Se avizează solicitarea doamnei Buia (Dobroaia) Georgiana –absolventă a Universității din 

Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept, promoția 2011, de a susține examenul de licență la 

Universitatea Spiru Haret. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.19. Se avizează mobilitatea studentei Florescu Roxana Ileana/FSED/Drept IFR anul II de la UPIT 

la Universitatea Spiru Haret. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.20. Se aprobă transferul elevei Partene Florina la clasa Asistent Medical Generalist, anul III, de la 

Școala Sanitară Postliceală ”Carol Davila” la Colegiul Terțiar Nonuniversitar.  

 

Art.21. Se aprobă, la solicitarea școlilor doctorale, susținerea examenelor de admitere în sesiunea 

septembrie 2021 on-site, astfel: 

▪ Școala Doctorală Ingineria Autovehiculelor, în data de 16.09.2021 în sala de conferințe a Centrului 

de Cercetare Ingineria Autovehiculelor; 

▪ Școala Doctorală Interdisciplinară, domeniul Inginerie Mecanică, în data de 13.09.2021 în corpul T; 

▪ Școala Doctorală domeniul Filologie, în data de 16.09.2021 în sala B 003; 

▪ Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice, în data de 15.09.2021la sediul din Campus Gh. 

Doja; 

▪ Școala Doctorală Interdisciplinară, domeniul Biologie, în data de 15.09.2021 în sala S 208; 

▪ Școala Doctorală Interdisciplinară, domeniul Ingineria materialelor, în data de 17.09.2021 în sala  

I134 varianta hibrid. 

 

Art.22. Se aprobă solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș privind aprobare accesul în 

sălile S003 și S009, în perioada 15.09-17.09.2021, între orele 8.00-17.00, pentru susținerea examinării 

psihologice a candidaților recrutați de către IPJ Argeș. 

 

Art.23. Se aprobă solicitarea Asociației Studențești Ingmed privind susținerea unei conferințe de presă 

online, cu transmisie live pe canale media, cu ocazia organizării Zilei Mondiale de Curățenie în data 

de18.09.2021. 

 

Art.24. Se aprobă întocmirea unui act adițional pentru prelungirea cu 12 luni (până la data de 

30.09.2022) a contractului de comodat încheiat între Universitatea din Pitești și Alianța Franceză. 

 

Art.25. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

▪ DGA – achiziție echipamente informatice și echipamente audio-video , valoare= 325000 lei; 

▪ SSM –act adițional pentru  prelungire valabilitate contract prestări servicii de medicina muncii, 

cu 12 luni, valoare= 13864 lei; 

▪ FSESSP – achiziție atestate de formare continuă, valoare= 439,15lei; 

▪ Serv. Administrativ –reparații grupuri sanitare Rectorat, valoare= 84630 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții –lucrări de amenajare a 5 săli de studiu muzică, valoare=99300 lei; 

▪ Biroul Acte Studii – achiziție formulare acte studii, valoare= 27451,81 lei; 

▪ Direcția RU –publicare anunț scoatere la concurs a unui post de referent debutant S din cadrul 

UPIT Media, valoare=1400 lei; 

▪ FECC – achiziție prelungitoare, butuc yală, valoare= 620 lei; 

▪ Biroul Comunicare UPIT Media –achiziție  robă, tocă, plachetă, mapă pluș, valoare= 1100 lei; 

 

Art.26. Se amână rezoluția în cazul solicitării privind  încheierea unui Protocol de colaborare între 

Clubul Sportiv Fotbal Club Argeș și UPIT până la finalizarea orarului pentru sem. I și identificarea 

disponibilității sălii de sport. 

 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ Prezentarea rezultatelor admiterii 2021; 
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▪ Deschiderea anului universitar 2021/2022 va avea loc vineri, 01.10.2021 în Piața Primăriei. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 


