
                                                          ROMÂNIA 

                                       UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
 

 

  Nr. 237/11.01.2023 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 11.01.2023 

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 11.01.2023, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă componența comisiei care va verifica îndeplinirea condiţiilor minimale de participare 

a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante, desfășurat în sem. I 

al anului universitar 2022-2023: 

 Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU - Președinte  

 Prof.univ.dr.ing. Adrian CLENCI – Membru 

 Conf.univ.dr. Amalia DUȚU-Membru 

 Conf.univ.dr. Loredana TUDOR - Membru 

 Veronica GHERGUȘ - Secretar  

 

Art.2. Se avizează actualizarea tarifului de plata cu ora la  nivelul postului de asistent cu vechime 

minimă în conformitate  cu prevederile OUG 168/2022. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.3. Se avizează transformarea unui post de Informatician debutant în post de Informatician II S în 

cadrul Centrului de Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice în regim de plata cu ora la clasa Analist 

programator anii I și II în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar. 

 

Art.5. Se aprobă lista cu îndrumători de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale 

Asistent Medical Generalist din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar, sesiunea iulie-august 2023. 

 

Art.6. Se aprobă  temele de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale Asistent 

Medical Generalist din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de PO ale dnei.lect. univ. dr. Dascălu 

Maria Nicoleta la Facultatea de Științe Economice și Drept, respectiv la Centrul IFR pe perioada 

concediului de maternitate. 

Art.8. Se aprobă conținutul Ordinului de serviciu nr. 17796/22.12.2022 privind măsuri specifice 

activității Centrului pentru Relații Internaționale, măsuri necesare în restructurarea managerială și în 

eficientizarea utilizării resurselor financiare, care se aplică începând cu data de 16.01.2023. 
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Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serv. Administrativ, Cantina –– achiziție alimente, valoare= 159660 lei; 

 Serv. Administrativ, Cantina – achiziție alimente, valoare= 19670 lei; 

 Serv. Administrativ, Cantina – achiziție alimente, valoare= 4330 lei; 

 Prorector Calitatea Învățământului – achitare taxă anuală Crossref, valoare= 275 dolari; 

 FSESSP –plata tarifului de  evaluare periodică a programului de studii de master MSSP, în 

cuantum de= 6175,50 lei; 

 Prorector RSAMSE –asigurare masă eveniment Concurs robotică, valoare= 3400 lei; 

 UPIT Media– achiziție robă, tocă, plachetă, mapă pluș, broșură, valoare= 1750 lei; 

 Serv. Administrativ, Cantina – achiziție alimente, valoare= 11250 lei. 

 

Art.10. Se aprobă semnarea unui protocol de colaborare privind cooperarea inter-instituțională între 

Universitatea din Pitești și Asociația WATT’S UP, Asociația STEM Kids în vederea organizării și 

desfășurarea de activități extrașcolare în cadrul competiției de robotică. 

 

Art.11. Se aprobă reînscrierea masteranzilor, înscriși deja la programul de pregătire psihopedagogică 

nivelul II, concomitent cu parcurgerea programului de studii de master într-un domeniu diferit de cel 

al diplomei de studii universitare de licență, în regim postuniversitar la acest program, cu echivalarea 

disciplinelor parcurse (exceptând disciplinele de pregătire didactică și practică) și exonerarea de plata 

taxei de școlarizare. 

 

Art.12. Se aprobă inițierea demersurilor privind posibilitatea acceptării UPIT în rețeaua școlilor 

doctorale ale ESDC. 

 

Art.13. Se amână începerea procedurilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului 

vacant de Asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată la CRC&D Auto până la finalizarea 

și completarea documentației aferente. 

 

Art.14. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare, conform prevederilor Contractului Colectiv 

de Muncă, următorilor salariați ai Universității din Pitești: Prof.dr. Lefter Diana Adriana; Lect.dr. Grecu 

Marius Valeriu și conf.dr. Lazăr Adriana.  

 

Art.15. Se aprobă semnarea unui protocol de colaborare între Universitatea din Pitești și Primăria 

Pitești. Se aprobă semnarea unui acord de implementare a unui curs de Tehnologia Informației între 

cele două instituții. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 


