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                                                                                        Nr. 12089/22.09.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 22.09.2021 

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 22.09.2021, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în 

sem. II al anului universitar 2020-2021. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Procedura privind monitorizarea și asigurarea echivalenței activităților din planul de 

învățământ IFR cu cele de la IF. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează Procedura de elaborare, actualizare periodică și monitorizare a materialelor de studiu 

utilizate în procesul educațional la forma de învățământ cu frecvență redusă. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează Statul de funcții al Colegiului Terțiar Nonuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează propunerea privind structura activităților din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar 

în anul școlar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează acordare a 6 burse speciale pe universitate (burse pentru activitatea sportivă și burse 

pentru activitatea cultural-artistică). Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă componența comisiilor pentru acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și 

masterat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează Actul adițional la Contractul de studii pentru specializarea Teologie Ortodoxă 

Asistență Socială. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă efectuarea de o parte a studenților înmatriculați la masterul Chimie criminalistică a 

activităților didactice aferente disciplinelor facultative. Se avizează  Act adițional la Contractul de studii 

și se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post vacant de Secretar III S din cadrul Centrului pentru 

Managementul Calității și Programe Universitare. Se aprobă comisia de concurs și comisia de 

contestații. 
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Art.11. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post vacant de Consilier Juridic II S în cadrul Biroului 

Achiziții. Se aprobă comisia de concurs și comisia de contestații. 

 

Art.12. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post vacant de Administrator patrimoniu I S. Se aprobă 

comisia de concurs și comisia de contestații. 

 

Art.13. Se avizează solicitarea privind menținerea calității de titular UPIT a dlui. lect.univ.dr. Andreescu 

Marius, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.14. Se avizează solicitarea privind menținerea calității de titular UPIT a dlui. prof.univ.dr. Popescu 

Mihai, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.15. Se avizează solicitările cadrelor didactice titulare UPIT privind susținerea de activități didactice 

în regim de plata cu ora, în anul universitar 2021/2022, la alte universități, astfel: 

• Conf.univ.dr.Ciucurel Manuela –la Universitatea Politehnica din București; 

• Prof.univ.dr.Ciucurel Constantin –la Universitatea Valahia din Târgoviște; 

• Conf.univ.dr. Iconaru Ioana Elena –la Universitatea Valahia din Târgoviște; 

• Lect.univ.dr Tudor Mariana Ionela– la Universitatea Valahia din Târgoviște; 

• Brînzea Victoria Mihaela –la Centrul Învățământ Frecvență Redusă din cadrul FSED. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.16. Se avizează alocarea unui spațiu la Casa Universitarilor pentru sediul Fundației Universitare 

Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.17. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate studențească: 

• Voicea Georgiana Mihaela –mobilitate de la specializarea Matematică la specializarea 

Informatică din cadrul FȘEFI; 

• Alecsandru Mădălina Andreea –de la UPIT la Universitatea Nicolae Titulescu din București (cu 

taxă); 

• Voicu Ruxandra Gabriela –de la UPIT la Universitatea din București (cu taxă); 

• Nica Elena Teodora –de la UPIT la Universitatea din Craiova (cu taxă); 

• Cobuleanu Toader Magdalena –de la Universitatea Valahia din Târgoviște la UPIT (cu taxă); 

• Bărăian Matei Ștefan –de la UPIT la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din 

București (cu taxă); 

• Rîciu Alexandra Elena –de la UPIT la Universitatea din Craiova (cu taxă); 

• Pătrulescu Mihai- de la UPIT la ASE București (cu taxă); 

• Galia Monica – de la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu la UPIT (loc subvenționat). 

 

Art.18. Se aprobă solicitarea studentei Bebu Andreea Florina/FECC privind amânarea pentru plata taxei 

de studiu până la data de 01.11.2021. 

 

Art.19. Se aprobă solicitarea dnei. conf.univ.dr. Șuțan Anca privind reținerea procentul minim de 30% 

din regia proiectului pentru plata utilităților aferent proiectul de cercetare PN-III-P4-ID-PCE-2020-0620, 

în conformitate cu Procedura operațională privind cuantumul și destinația regiei UPIT aferentă 

proiectelor și contractelor de cercetare. 
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Art.20. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Universitatea din Pitești, Facultatea de 

Teologie, Litere, Istorie și Arte și Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopșor al 

Academiei Române. 

 

Art.21. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

  

• DGA ––achiziție acumulator plumb acid 12 V, valoare= 60 lei; 

• Serv. administrativ –achiziție materiale și echipamente repunere în funcțiune a sistemului de 

monitorizare video de la corpul B, filiala Vâlcea, valoare= 1000 lei; 

• GDPR –taxă de participare curs formare profesională, valoare= 1100 lei; 

• Serv. Administrativ – achiziție materiale și echipamente reparații corp I, valoare= 4875 lei; 

• DGA – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 120,27 lei; 

• DRU –servicii de publicare anunț post vacant de Consilier juridic I S scos la concurs în ziare și 

MO, valoare= 1400 lei; 

• Direcția Juridică – achitare onorariu expert Caplan Petre în dosarul nr. 8149/280/2019, valoare= 

1000 lei; 

• Birou UPIT Media și Comunicare – achiziție tricouri, șepci, eșarfe pentru festivitatea de 

deschidere a anului universitar, valoare= 5170 lei; 

• Birou UPIT Media și Comunicare – organizare evenimente deschidere an universitar, valoare= 

5250 lei. 

 

Art.22. Se amână rezoluția în cazul solicitării FSED de transformare a granturilor de studii acordate 

pentru domenii prioritare de dezvoltare a României sau pentru absolvirea unui liceu din mediul rural și 

care au rămas libere (retrași sau exmatriculați), în granturi de studii normale. Se solicită punct de vedere 

din partea M.E. 

 

Art.23. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor privind acordarea de concedii fără plată pentru intervalul 

01.10.2021-30.09.2022 cu rezervarea postului formulate de conf.univ.dr. Ionescu Armand Mihai și 

lect.univ.dr. Țurcanu Adrian până la obținerea unui punct de vedere din partea Direcției Juridică. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 


