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                                                                                                          Nr. 2541/20.02.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 20.02.2019 

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 20.02.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se avizează  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 

calității în cadrul Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar 

Art.2. Se aprobă Planul Managerial al Directorului Colegiului Terțiar Nonuniversitar. 

Art.3. Se aprobă înființarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar.  

Art.4. Se aprobă perioada de desfășurare a alegerii membrilor Comisiei de Evaluare și Asigurarea a 

Calității la nivelul Colegiului Terțiar Nonuniversitar: 22-26.02.2019. 

Art.5. Se avizează revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru Consiliere și 

Orientare în Carieră, astfel:  

 se constituie două posturi de consilier de carieră ce vor fi ocupate de studenți masteranzi/personal 

didactic UPIT în regim de voluntariat; 

 se completează structura organizatorică a centrului cu un responsabil din partea Colegiului 

Terțiar Nonuniversitar; 

 se introduce obligativitatea responsabililor CCOC din departamente de a prezenta un raport anual 

de activitate avizat de directorul centrului; 

 se menționează obligativitatea eliberării certificatului de voluntariat la care este anexat raportul 

de activitate al persoanei care desfășoară activități de voluntariat. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă documentația specifică programului de formare continuă Management Sistemic 

Preuniversitar Performant ce se va derula în perioada februarie 2019 – aprilie 2019: proiectul de venituri 

și cheltuieli, planul de învățământ, echipa de formatori, echipa managerială și logistică, calendarul 

activităților de formare, tabelul cursanților și cererile de PO ale formatorilor. 

Art.7. Se avizează numirea domnului lect.univ.dr. Laurențiu DEACONU, cadru didactic titular în 

Departamentul de Matematică-Informatică, în funcția de Director al Centrului pentru Tehnologia 

Informației, Calculatoare și Informatizare, începând cu data de 01.03.2019. Se propune majorarea 

salariului de bază lunar cu suma de 800 lei, conform cuantumului stabilit de Senatul UPIT. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar 
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Art.8. Se aprobă înlocuirea, din motive medicale, a dnei. ș. l. dr. Ing.ec. Ancuța Bălteanu din comisia 

de disertație la Master Managementul Logisticii- Facultatea de Mecanică și Tehnologie, cu dna 

ș.l.dr.ing.Adina Cezarina Tofan. 

Art.9. Se aprobă, la propunerea Centrului de Marketing Universitar,  reorganizarea paginii de facebook 

a Universității din Pitești astfel: se închide pagina de FB cu denumirea www.facebook.com/universitatea 

dinpitesti.upit. și se rebranduiește pagina www.facebook.com/viatastudenteasca.upit. Totodată, se 

închid paginile cu administratori necunoscuți. 

Art.10. Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul nr. 19142/18.12.2018 încheiat cu S.C. 

VALAH CONSTRUCT SRL prin care să se actualizeze valoarea acestuia în conformitate cu OUG nr. 

114/2018 care reglementează salariul de bază minim brut pe țară în domeniul construcțiilor. 

Art.11. Se aprobă solicitarea S.C. VALAH CONSTRUCT SRL de decontare parțială a lucrărilor 

efectuate în cadrul contractul nr. 19142/18.12.2018 prin încheierea unui act adițional de modificare a 

clauzelor art. 5.1. la contractul menționat. 

Art.12. Se aprobă solicitarea dnei conf.univ.dr. Rădulescu Magdalena privind afilierea la Școala 

Doctorală a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. 

Art.13. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de PO de la  ș. l. dr. ing. Corina Săvulescu 

care se află în concediu medical, către cadre didactice asociate în Departamentul de Electronică, 

Calculatoare și Inginerie Electrică, în semestrul II, până la revenirea titularei în activitate. 

Art.14. Se aprobă redistribuirea activităților  didactice în regim de plata cu ora din Statul de funcții al 

Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie și Arte urmare a validării concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice vacante scoase la concurs pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019, 

conform propunerilor departamentului. 

Art.15. Se aprobă redistribuirea activităților  didactice în regim de plata cu ora din Statul de funcții al 

Departamentului de Teologie urmare a validării concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante 

scoase la concurs pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019, conform propunerilor 

departamentului. 

Art.16. Având în vedere solicitarea dnei Vulpe Mădălina se aprobă transmiterea dosarului către comisia 

constituită prin HCA din 13.06.2018, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prevederile art. 

14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitor la 

deţinerea titlului ştiintific de doctor şi acordarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea acestor 

prevederi ulterior, pentru personalul didactic auxiliar. 

Art.17. Având în vedere solicitarea dnei Dinuță Maria Violeta se aprobă transmiterea dosarului către 

comisia constituită prin HCA din 13.06.2018, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

prevederile art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

referitor la deţinerea titlului ştiintific de doctor şi acordarea drepturilor salariale rezultate din aplicarea 

acestor prevederi ulterior, pentru personalul didactic auxiliar. 

Art.18. Se aprobă repartizarea unui spațiu adecvat în Corpul Central pentru amenajarea unui Paraclis 

Ortodox urmare a solicitării Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. 

Art.19. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat rămas neocupat la programul de studii 

Horticultură anul I către programul de studii Asistență Medicală Generală începând cu semestrul al II-

lea. 

http://www.facebook.com/universitatea%20dinpitesti.upit
http://www.facebook.com/universitatea%20dinpitesti.upit
http://www.facebook.com/viatastudenteasca.upit
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Art.20. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de masterat Istoria Românilor și a României în context european (sec. 

XIV-XX) în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior, în cuantum de 1263 lei.  

Art.21. Se aprobă finanțarea cu suma de 22458 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de licență Biologie de către ARACIS. 

Art.22. Se aprobă exmatricularea studentului internațional Al-Swaiedi Mohanad Kadhim Shabram. 

Art.23. Se aprobă redistribuirea activităților  didactice în regim de plata cu ora din Statul de funcții al 

Departamentului de Matematică-Informatică poz. 30, asist. dnei lect.univ.dr. Mihaela Dumitrache, în 

semestrul al II-lea. 

Art.24. Se aprobă următoarele referate de necesitate pentru Cantina UPIT: 

 achiziție apă plată, minerală, sucuri, valoare= 36600 lei; 

 achiziție alimente, valoare= 75290 lei; 

 achiziție ustensile pentru bucătărie, veselă, valoare=7580 lei. 

Art.25. Se aprobă solicitarea Biroului Juridic privind abonamentul la  publicația Buletinul Procedurilor 

de Insolvență, servicii de furnizare pe suport electronic, valoare abonament pentru 12 luni= 1500 lei.                                                                                                                   

Art.26. Se aprobă solicitarea studentului Macașin Mario din Republica Moldova de amânare a plății 

celei de a doua tranșe din taxa de studiu aferentă anului universitar curent până în luna mai 2019.  

 

În ședință a fost prezentat memoriul studentei Manga Gabrielescu Maria Magdalena/PIPP/I. Se 

direcționează spre soluționare Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.  

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


