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                                                                                        Nr. 12424/27.09.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 27.09.2021 

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 27.09.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Planurile de învățământ ale Școlilor Doctorale/Domeniilor din cadrul IOSUD Pitești. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Statele de funcții ale departamentelor din structura UPIT și Statele de funcții ale 

Școlilor Doctorale/Domeniilor din cadrul IOSUD Pitești. Se transmit spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.3. Se avizează Procedura operațională privind stimularea participării la competițiile de proiecte de 

cercetare-dezvoltare-inovare.Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează scoaterea din Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii a 

programului de studii Marketing. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează următoarele solicitări de desfășurare de activități didactice în regim de plata cu ora 

în anul universitar 2021-2022: 

▪ Conf.univ.dr. Fleancu Leonard Julien –la Universitatea Spiru Haret din București; 

▪ Conf.dr.ing. Oproescu Mihai – la UPIT.  

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează repartizarea pe facultăți/programe de studii de licență/masterat a locurilor 

subvenționate destinate categoriilor speciale de candidați, rămase vacante în cadrul procesului de 

admitere 2021 din cadrul UPIT, conform adresei nr. 515 / GP / 20.09.2021. 

Facultatea 

Repartizare finala a locurilor statistice 
(transformate din locuri romi) pentru locurile cu 

taxă ocupate, la programele de licenţă 

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică 5 

Facultatea de Mecanică si Tehnologie 4 

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 2 

Facultatea de Științe Economice și Drept 5 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 6 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 2 

TOTAL UPIT 24 
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Facultatea 

Repartizare finala locuri statistice (transformate 

din locuri romi) pentru locurile cu taxă ocupate, 

la programele de master 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 1 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 0 

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 0 

Facultatea de Științe Economice și Drept 1 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 2 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 0 

TOTAL UPIT 4 

  

 Granturile de studii destinate candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială, care nu au 

fost ocupate în cadrul admiterii 2021, vor fi repartizate programelor de studii care au obţinut cea mai 

bună performanţă la admitere, respectiv Resurse umane cu 4,772 puncte şi Asistenţă medicală generală 

cu 4,545 puncte care reprezintă numărul de candidaţi înmatriculaţi în formaţia anului I de studii 

corespunzător unui grant de studii subvenţionat alocat respectivului program 

 Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă ocuparea locului bugetat rămas liber, prin retragerea elevului Rîpeanu Alexandru 

Vladimir, la calificarea Asistent medical generalist anul I în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar, 

de către eleva Coman Adina Mihaela. 

  

Art.8. Se aprobă desfășurarea modulară a activităților didactice la programele de studii de master STM, 

IMFP și ML (internaționalizate) din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie și salarizarea 

profesorilor implicați în acestea conform modului de desfățurare a activității. 

 

Art.9. Se aprobă, pentru o bună derulare a activităților de management al CRCD-Auto, următoarele: 

1. domnul C.S.III Denis NEGREA să ocupe funcția de director al CRCD-Auto pe perioada detașării 

la RATEN a domnului conf. dr. fiz. Cătălin DUCU (începând cu data de 01.11.2021); 

2. responsabilii celor 7 laboratoare de cercetare ale CRCD-Auto să primească decizii de ocupare a 

acestor poziții: 

2.1. Prof. univ. habil. dr. chim. Gabriela PLĂIAȘU – responsabil laborator Materiale Avansate; 

2.2. Prof. univ. habil. dr. ing. Eduard NIȚU – responsabil laborator Fabricație și Fluxuri de fabricație; 

2.3. Prof. univ. habil. dr. ing. Adrian CLENCI – responsabil laborator Motoare Termice. Testare și 

Simulare Avansată; 

2.4. Prof. univ. dr. ing. Silviu IONIȚĂ – responsabil laborator Automobile Inteligente; 

2.5. Conf. univ. dr. ing. Rodica NICULESCU – responsabil laborator Combustibili și Lubrifianți; 

2.6. Conf. univ. dr. Anca ȘUȚAN – responsabil laborator Procesare Avansată a Plantelor; 

2.7. Ș.l. univ. dr. ing. Luminița CONSTANTINESCU – responsabil laborator Testarea Bateriilor. 

 

Art.10. Se aprobă transformarea granturilor de studii acordate pentru domenii prioritare de dezvoltare a 

României, pentru absolvirea unui liceu din mediul rural sau pentru rromi și care au rămas libere la anii 

superiori (retrași sau exmatriculați), în granturi de studii ce vor fi repartizate statistic. 

 

Art.11. Se aprobă redistribuirea a 40 locuri subvenționate din domeniul Inginerie Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale în cadrul FECC. 
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Art.11. Se aprobă redistribuirea a 10 locuri subvenționate din domeniul Inginerie Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale către Facultatea de Mecanică și Tehnologie. 

 

Art.12. Se aprobă propunerea de transformare a unui loc subvenționat destinat absolvenților din mediul 

rural, într-un loc subvenționat care va fi distribuit statistic la același program (programul Calculatoare, 

anul IV). 

 

Art.13. Se resping solicitările domnilor lect.univ.dr. Țurcanu Adrian și conf.univ.dr. Ionescu Armand 

Mihai de acordare de concediu fără plată cu rezervarea postului pe parcursul anului universitar 2021-

2022, deoarece nu sunt întrunite condițiile legale în cauză. 

 

Art.14. Se aprobă componența comisiei de analiză a gradului de încărcare a spațiilor de învățământ 

pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, astfel:  

 

Președinte : Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE 

Membrii : 

Director General Administrativ - Conf.univ.dr.ing. Mihai OPROESCU 

Administrator patrimoniu - Cristian BUDESCU 

Administrator patrimoniu - Mihaela CRĂCIUN 

  Administrator patrimoniu - Marius Marian BOTOFEI 

Administrator patrimoniu - Daniel NEGULESCU 

Administrator patrimoniu  -Narcis CĂLINESCU 

Administrator patrimoniu  -Sorinel BADII 

Administrator patrimoniu - Vasile STĂNCIULESCU 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea dlui. conf.univ.dr. Bărbulescu Augustus Constantin privind desfășurarea 

unor activități de cercetător asociat în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolăescu 

Plopșor al Academiei Române. 

 

Art.16. Se aprobă ca desfășurarea activităților echipei de management și de implementare din cadrul 

schemei de granturi pentru Universități, proiecte ROSE, să se desfășoare pe baza de Acte Adiționale la 

CIM încheiat în proiect. 

 

Art.17. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform CCM, Art.29 alin(5) dnei.  Dumitrescu 

Adela Elena. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate studențească: 

▪ Anton Laura Emanuela –de la UPIT la Universitatea Titu Maiorescu din București;  

▪ Iarca Izabela Andreea –de la UPIT la Universitatea Spiru Haret din București. 

 

Art. 19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Compartimentul Activități Sociale – achiziție legitimații student, valoare=1342,88 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție echipamente informatice, valoare= 320 lei; 

▪ DRU –publicare anunțuri posturi scoase la concurs în MO și ziare, valoare= 1900 lei; 

▪ FSESSP – achiziție unitate imagine Canon IR 2520, valoare= 1295 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții –reparații sala Centru Pentru Performanță Umană, valoare= 1790 lei; 

▪ CTICI – achiziție aparat aer condiționat, valoare= 3000 lei; 
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▪ CTICI – achiziție router wireless, valoare= 150 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție produse de papetărie, valoare= 770 lei. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


