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Nr. 18836/13.12.2018 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 13.12.2018 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 13.12.2018, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Planul operațional al Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă  2018-2019. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Comisiei de Etică și Deontologie 

Universitară (ediția 2, revizia 1). Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul UPIT. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.4. Se avizează şi se transmite Senatului universitar Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 

– estimat, propus de Direcția Economică. 

Art.5. Se avizează componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în sem. I al anului 

universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferente programelor de studiu de masterat "Concepția și managementul proiectării automobilului" și 

"Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă" în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior. 

Art.7. Se aprobă încasarea taxelor de cazare în căminele studenţeşti pe luna decembrie 2018 fără 

efecte de penalități în luna ianuarie 2019, respectiv februarie 2019 până la data de 10.02.2019. 

Art.8. Se aprobă reorganizarea activităților din cadrul Editurii UPIT și a Atelierului de Multiplicare 

prin redistribuirea postului de muncitor inclusiv al persoanei care-l ocupă-Geta Grozea, de la Editură la 

Atelierul de Multiplicare. Coordonarea activităţilor Editurii UPIT și a Atelierului de Multiplicare este 

asigurată de lect.univ.dr. Sorin Fianu în regim de voluntariat. 

Art.9. Se aprobă derularea activităților didactice de la programul pregătitor de limba română după un 

orar adaptat fiecărei grupe de studenți internaționali conform propunerii facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie. 

Art.10. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, proiect component P1 la   

CENTRUL DE CERCETARE "MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR". 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/cercetare-stiintifica-fecc2/ccmsps
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/cercetare-stiintifica-fecc2/ccmsps
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Art.11. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, proiect component P4, la 

CRC&D –AUTO. 

Art.12. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar poziția 8, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, proiect 

component P4, la CRC&D –AUTO. 

Art.13. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 9, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, proiect 

component P4 la CRC&D –AUTO. 

Art.14. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 10, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, proiect 

component P4 la CRC&D –AUTO. 

Art.15. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 11, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, proiect 

component P4 la CRC&D –AUTO. 

Art.16. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 12, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728, proiect 

component P3 la CRC&D –AUTO. 

Art.17. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 13, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728, proiect 

component P2 la CRC&D –AUTO. 

Art.18. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 14, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728, proiect 

component P1 la CRC&D –AUTO. 

Art.19. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 15, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0755, proiect 

component P1 la CRC&D –AUTO. 

Art.20. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 16, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0755, proiect 

component P2 la CRC&D –AUTO. 

Art.21. Se validează rezultatul concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică stagiar, poziția 17, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0755, proiect 

component P2 la CRC&D –AUTO. 

Art.22. Se aprobă plata către OSIM a sumei de 1462,80 lei reprezentând contravaloarea taxelor de 

publicare, tipărire și eliberare a brevetului de invenție conform cererii de brevet cu nr. 

201400756/10.10.2014- prof.univ.dr. Marian PETRE.  

Art.23. Având în vedere notificarea referitoare la sesizarea nr. 12228/12.09.2018 privind alocarea de 

urgență a spațiilor necesare reînființării laboratorului de biotehnologii microbiene, se amână rezoluţia 

şi se solicită punct de vedere din partea decanului FSEFI şi o analiză pe caz realizată cu directorul 

DSN.  
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Art.24. Se avizează constituirea unui post de referent de specialitate în cadrul CpRI, finanţat din 

bugetul centrului, cu atribuţii în gestionarea documentelor studenţilor internaţionali. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.25. Se avizează prelungirea activității didactice în regim de plata cu ora, în cadrul 

Departamentului de Teologie la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, până la sfârșitul anului 

universitar 2018-2019, d-lui prof.univ.dr. Ion Popescu după data de 18 ianuarie 2019 când împlineşte 

vârsta de pensionare.  

Art.26. Se avizează propunerile privind acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 

50% din taxa anuală de școlarizare ca urmare a solicitărilor formulate de studenți ai Universității din 

Pitești, pentru anul universitar 2018-2019. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.27. Se avizează acordarea unei burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 25% din taxa 

anuală de școlarizare studentului ENOUGA ELOUNDOU JACQUES PATRICK (Camerun). 

 

Art.28. Se respinge solicitarea d-nei lect.dr.Dumitrache Vasilica Mihaela privind plata retroactiv a 

activităților didactice susținute în regim de PO în luna octombrie 2018. 

Art.29.  Se amână desemnarea unei persoane pentru ocuparea postului de laborant în cadrul 

Laboratorul de criminalistică. 

Art.30. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni pentru următoarele persoane: 

 Crăciun Vasile pe post de muncitor calificat – Corp A şi D; 

 Țaicu Maria Mirela pe post de îngrijitor – Corp D. 

 

Art.31. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pe anul 2019 la Centrul pentru Tehnologia 

Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare. 

Art.32. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică începând cu semestrul al II-lea. 

Art.33. Se respinge solicitarea d-nei Ghircuș Ionela – absolventă a Facultăţii de Litere promoția 2004, 

de a susține examenul de licență în sesiunea februarie 2019 deoarece în această sesiune nu se 

organizează examen de finalizare studii la specializarea engleză-franceză. 

Art.34. Se aprobă restituirea taxelor de școlarizare achitate de Popescu Domnița Luminița şi Rizea 

Elena Cristina deoarece aceste candidate nu s-au înmatriculat.  

Art.35. Se  aprobă 15 locuri de cazare gratis pe o perioadă de 45 de zile pentru studenți veniți din 

Brazilia, Turcia, China, Algeria și Pakistan pentru sesiuni de comunicări privind orientarea în carieră a 

studenţilor. 

Art.36. Se aprobă prelungirea Contactului nr. 506/18.12.2013 încheiat cu SC Editura CH BECK SRL 

cu act adiţional pentru încă 12 luni pentru acordarea accesului online Legalis. 

Art.37. Se aprobă prelungirea contractului de service total pentru echipamentele aflate în dotarea 

Atelierului de Multiplicare în valoare de maxim 30000 lei. 

Art.38. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 5/27.01.2015 pentru automate de cafea 

încheiat cu SC Cafeto Vending Solutions. 
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Art.39. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei reprezentând cuantumul taxei de evaluare periodică 

de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune. 

Art.40. Se aprobă decontarea cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru obținerea asigurării RCA, taxei de 

drum și pentru efectuarea inspecției tehnice periodice la camionul Roman si Dacia Sandero aparținând 

școlii de șoferi STUDENT AUTO din cadrul Departamentului de Autovehicule şi Transporturi. 

Art.41. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Biroul Achiziții – achiziţie papetărie, birotică, valoare= 5379 lei; 

 CRC&D-AUTO – achiziţie servicii de închiriere butelii gaze speciale și încărcare butelii, 

valoare= 3994 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie servicii de supraveghere tehnică la distanță pentru corpurile 

R, I, S și T, valoare=6000 lei; 

 Serviciul Administrativ – achiziţie servicii de însoțire a casierilor UPIT și supraveghere prin 

intermediul sistemului de monitorizare, valoare= 38070,48 lei; 

 Serviciul Administrativ – efectuare asigurări RCA și CASCO, valoare= 6410 lei; 

 Filiala Rm. Vâlcea -prelungire contract cu firmă pentru monitorizarea și intervenția la alarma 

antiefracție, valoare= 2856 lei; 

 CTICI –încheiere contract de mentenanță infrastructură fibră optică și prestări servicii telefonie 

VoIP, valoare= 7800 lei; 

 CTICI –încheiere/prelungire contract de prestări servicii transmisii date prin fibră optică, 

valoare=10800 lei; 

 Serviciul Administrativ–lucrări de reabilitare Casa Universitarilor,valoare= 1880000 lei. 

 

Art.42. Se avizează şi se transmite Senatului universitar spre aprobare transformarea unor posturi, 

pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității din Pitești, în vederea organizării și 

desfășurării examenelor de promovare, după cum urmează:  

 un post de administrator patrimoniu II S în administrator patrimoniu I S în cadrul Centrului 

pentru Activități sociale;  

 un post de secretar I M în secretar III S în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe 

Sociale și Psihologie;  

 un post de administrator patrimoniu III S în administrator patrimoniu II S în cadrul Facultății 

de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;  

 un post de secretar SSD II în secretar III S, în cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și 

Informatică;  

 un post de secretar III S în secretar II S, în cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și 

Informatică;  

 un post de secretar II S în secretar I S, în cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și 

Informatică ;  

  un post de informatician I S în informatician I AS, în cadrul Facultății de Științe, Educație 

fizică și Informatică;  

 două posturi de laborant II S în laborant I S, în cadrul Facultății de Științe, Educație fizică și 

 Informatică;  

 două posturi de secretar III S în secretar II S, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie;  

 un post de secretar II S în secretar I S, în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie;  

 un post de secretar I AM în secretar III S, în cadrul Departamentului de Pregătire a 

Personalului Didactic; 

 un post de administrator financiar I M în administrator financiar III S, în cadrul Direcției 

Economice;  

 un post de administrator patrimoniu II S în administrator patrimoniu I S, în cadrul Direcției 

Economice;  
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 un post de bibliotecar II S în bibliotecar I S, în cadrul Serviciului Bibliotecă;  

 un post de bibliotecar I S în bibliotecar I AS, în cadrul Serviciului Bibliotecă;  

 un post de informatician I S în informatician I AS, în cadrul Serviciului Bibliotecă;  

 un post de laborant I M în laborant II S, în cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

Direcția Economică prezintă situația cheltuielilor salariale ca urmare a referatelor de promovare pe 

anul 2018 a personalului didactic auxiliar. 

 

Art.43. Se aprobă reinmatricularea studentei Achimoiu Bianca Elena la specializarea Drept anul 4.  

Art.44. Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane care să asigure suport tehnic pentru 

pregătire proiecte, contracte, platforma SIIMADC, etc.  se aprobă recrutarea unui referent care să fie 

format pentru susţinerea acestor activităţi şi care se va plăti din regia proiectelor.                                                                                                                 

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele: 

 Analiza gradului de realizare a indicatorilor de succes asociați obiectivului general OG 4 – 

dezvoltarea cercetării științifice din Planul strategic al UPIT 2016-2020; 

 Informare privind evoluția unor evenimente recente legate de modul în care sunt cazați/tratați 

studenții internaționali în căminele UPIT. Ca urmare, va fi sesizată Comisia de Analiză şi 

Disciplină care va lua în calcul toate componentele privind administraţia în campusul 

studenţesc; 

 Colegiul Terțiar Nonuniversitar – referat pentru justificarea ocupării postului de secretar al 

Colegiului Terțiar Nonuniversitar conform organigramei colegiului prin redistribuirea unui post 

în cadrul Direcţiei Secretariat General; 

 Notă de înștiințare transmisă de dl. prof.univ.dr. Marian PETRE cu privire la acordarea de către 

OSIM a două brevete de invenție realizate în cadrul contractului nr. 201 CI/2013 și intenției de 

acordarea a unui alt brevet cf. cererii de brevet nr. 201400756/10.10.2014; 

 Informare: zilele de 24 şi 31 decembrie au fost declarate zile libere legale; 

 Rectorul solicită DGA să prezinte până la data de 31.12.2018 Planurile anuale pentru anul 2019 

de Achiziţii, Investiţii şi Reparaţii; 

 Miercuri, 19.12.2018 ora 17,00 va avea loc Sărbătoarea Bradului de Crăciun în Corpul Central. 

Sunt invitaţi să participe salariaţii universităţii împreună cu copiii. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


