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                                                                                        Nr. 13457/06.10.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 06.10.2021 

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 06.10.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

. 

Art.1. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității pe anul 2020-2021 la Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar. 

 

Art.2. Se aprobă  Ordinul de exmatriculare nr. 167/30.09.2021. 

 

Art.3.Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat din domeniul Inginerie Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale anul III către Facultatea de Mecxanică și Tehnologie. 

 

Art.4. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a programului 

de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul I. 

 

Art.5. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a programului 

de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul II. 

 

Art.6. Se aprobă mutarea dnei laborant Vulpe Mădălina de la departamentul de Științe ale Naturii la 

departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. 

 

Art.7. Se avizează solicitarea dnei. Vulpe Mădălina de a desfășura activități în regim de plata cu ora la 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează adăugarea pe lista cadrelor didactice asociate la Facultatea de Științe, Educație Fizică 

și Informatică a doamnelor Florea Alina Constantina (INCDBH Ștefănești) și Vulpe Mădălina 

(laborant). Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă suplinirea colegială a activităților didactice repartizate dlui. prof. univ. dr. Popescu 

Mihai de către conf.dr. Monica Țânțu, în perioada 11.10-05.11.2021. 

 

Art.10. Se avizează completarea listei de profesori asociați în anul universitar 2021-2022 la Facultatea 

de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.11. Se avizează solicitarea dlui. conf.dr. Neagoe Claudiu-Ion privind susținerea de activități 

didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Valahia din Târgoviște, în anul universitar 2021-2022. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.12. Se avizează solicitarea dlui. pr.lect.dr. Neacșu Gheorghe privind susținerea de activități didactice 

în regim de plata cu ora la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele mobilități studențești: 

 Stancu Florentina Adelina –de la UPIT la Universitatea Spiru Haret din București; 

 Gheorghe Ionuț Daniel –de la UPIT la Universitatea din Craiova. 

 

Art.14. Se respinge solicitarea studentului Moraru George /FMT privind trecerea în an de grație cu 34 

puncte de credit. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea studentei Bah Aissatou privind plata taxei de studiu pentru anul universitar 

2021-2022 în două tranșe, astfel: prima tranșă peste 10 zile (1000 euro) și a doua tranșă în ianuarie 2022 

(980 euro). 

 

Art.16. Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de comodat nr. 14544/24.10.2016  pentru 

spațiul destinat Asociației Amicii Scientiae (camera 12, corp C), cu 12 luni. 

 

Art.17. Se aprobă semnarea acordului de parteneriat între Universitatea din Pitești și Teatrul Alexandru 

Davila Pitești.  

 

Art.18. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat din categoria locurilor subvenționate destinate 

categoriilor speciale de candidați, rămase vacante în cadrul procesului de admitere 2021 din cadrul UPIT 

de la FTLIA la FSESSP/ Psihologie. 

 

Art.19. Se aprobă redistribuirea a două locuri subvenționate din categoria locurilor subvenționate 

destinate categoriilor speciale de candidați, rămase vacante în cadrul procesului de admitere 2021 din 

cadrul UPIT de la FECC, astfel: 1 loc la PIPP filiala Alexandria și 1 loc la Asistență socială. 

 

Art.20. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Biroul Acte Studii – achiziție tonere, valoare= 2418 lei; 

▪ Biroul Acte Studii – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 701,65 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții –lucrări de reparații avarie conductă apă rece, valoare= 2130 lei; 

▪ SIPP –servicii de asistență tehnică de specialitate RSVTI, valoare= 4200 lei; 

▪ FMT – achiziție elevator auto cu 2 coloane, valoare= 9200 lei; 

▪ FSEFI – achiziție multifuncțională CANON IR 26301, valoare= 10000 lei. 

 

Art.21. Se aprobă Notă cu privire la programarea zilelor de concediu de odihnă în anul 2022. 

 

Art.22. Se amână rezoluția în cazul solicitării privind  reevaluarea fișelor de post pentru cadrele didactice 

titulare DAMK din FSEFI care au funcția de bază în unități sanitare. Se solicită punct de vedere din 

partea conducerii departamentului precum și a Consiliului facultății. 
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Art.23. Studenții care sunt confirmați COVID și informează conducerea facultății prin email de acest 

fapt beneficiază de un termen de maxim 14 zile de la data informării pentru a-și achita obligațiile către 

facultate ( achitarea taxei de studii, semnarea actelor adiționale la contractul de studii, etc.). Informarea 

va constitui document depus la dosarul personal pentru a justifica depășirea termenului impus pentru 

anumite activități. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind respectarea recomandărilor din raportul de audit intern privind verificarea 

activității de management al calității la nivelul DGA, DRU, DSG și la nivelul compartimentului 

GDPR; 

▪ În cazurile în care evoluția situației pandemice o impune, modificarea modului de desfășurare a 

activităților didactice va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului facultății; 

▪ Decanii facultăților vor relua procesul de sondare a opiniei studenților privind modul de 

desfășurare a activităților didactice și vor transmite sinteza rezultatelor până cel târziu vineri, 

08.10.2021 ora 14,00 dlui. Rector. 

▪ Decanii facultăților vor întocmi metodologii proprii în scopul asigurării supravegherii 

permanente în spațiile de învățământ unde se desfășoară activități onsite. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


