
ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
          

                                                                                                            Nr. 6989/29.05.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                               HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 29.05.2019 

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 29.05.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Se  avizează ″Regulament privind examinarea și notarea studenților″, ediția a-III-a, revizia 1. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se aprobă modelul de adeverință și catalogul de evaluare pentru susținerea măsurilor 

compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de către C.N.R.E.D, conform Ordinului 

3619/2018. 

Art.3. Se avizează ″Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2018″ și  ″Buget de venituri și 

cheltuieli anul 2018″, final, aprobat de MEN. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare salariaților care au depus cereri, conform 

Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6259/15.05.2019, astfel: 

 Ș.l.dr.ing. Iorgulescu Mariana – cadru didactic titular la Facultatea de Electronică, Comunicații 

și Calculatoare; 

 Negoescu Ioana – bibliotecar în cadrul Bibliotecii UPIT 

 Conf.univ.dr. Macri Aurelia Cristina – cadru didactic titular la Facultatea de Științe, Educație 

Fizică și Informatică. 

Cuantumul ajutorului de înmormântare este de 1500 lei și se suportă din venituri proprii ale universității.  

 

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului universitar organizarea unei sesiuni 

extraordinare în următoarele condiţii: 

 Pot participa la examene doar studenţii din anii terminali; 

 Se pot susţine maxim 3(trei) examene; 

 Taxa este de 300 lei/examen. 

Perioada în care se pot susţine examenele este stabilită la nivel de decanate. 

 

Art.6. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar aprobarea modificării Organigramei 

UPIT, astfel: 

 Atelierul de Multiplicare se va subordona direct Directorului General Administrativ; 

 Biroul G.D.P.R. se va subordona direct Rectorului UPIT. 
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Art.7. Se aprobă organizarea de cursuri de pregătire psihopedagogică ale candidaților înscriși pentru 

susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, în perioada 01-14.07.2019. Cursurile se 

desfășoară în regim cu taxă, cuantumul taxei este de 350 lei/cursant. 

Art.8. Se aprobă prelungirea contractelor de angajare pe perioadă determinată până la 30.09.2019, pe 

posturile de referent de specialitate în cadrul Biroului ERASMUS + pentru Oneață Carmen Andreea și 

Nicolescu Ana Maria. Cheltuiala salarială lunară este prevăzută în bugetul proiectului 

ERASMUS+2018-1-RO01-KA103-047550.  

Art.9. Se aprobă încheierea unei convenții UPIT-AUF în vederea asigurării unui lector francez în anul 

universitar 2019-2020. Universitatea din Pitești va asigura: 

a) Diferența de salariu necesară plății salariului în limita celui aferent unui asistent universitar 

pentru perioada 01.10.2019-01.06.2020, în condițiile în care AUF asigură suma de 250 euro 

lunar; 

b) Cazare gratuită în căminul studențesc; 

c) O masă zilnic, gratuit, la cantina universității. 

 

Art.10. Se aprobă deplasarea dnei. lect.univ.dr. Dumitrache Mihaela în Bulgaria (Albena) pentru 

participarea la Conferința Internațională SGEM în perioada 28.06-07.07.2019. Se aprobă decontarea 

cheltuielilor conform  procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de 

participare la manifestări științifice PO-CCDI-04. 

Art.11. Se aprobă alocarea de spații pentru organizări de evenimente, astfel: 

 Sala de festivități din Corpul Central, pentru desfășurarea evenimentelor legate de sărbătorirea a 

20 de ani de Horticultură în UPIT, în data de 4 iunie 2019, ora 11.00 

 Aula din Corpul Central al UPIT, pentru revederea promoției 1999- Autovehicule Rutiere, în 

data de 08.06.2019, ora 10.00 

 Sala de festivități din Corpul Central, pentru desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a 

Profesorilor ”Educația la timpul viitor”, Ediția a VI-a, în data de 8 iunie 2019, în intervalul orar 

9.00-13.00. 

Art.12.  Se aprobă închirierea a două săli în cadrul Bibliotecii UPIT către SC Innovera Consulting SRL,  

tarif de închiriere de 500 lei/zi. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Achiziție serviciu de recertificare UPIT în sistemul de management al calității ISO 9001:2015, 

valoare achiziție= 14280 lei, plata va fi eșalonată pe 3 ani; 

 Achiziție servicii organizare eveniment ″Ziua studenților internaționali″, valoare=3000 lei; 

 FTLIA – achiziție de produse de papetărie, birotică, valoare=1741,50 lei; 

 GDPR – achiziție de produse de papetărie, birotică, valoare= 454,75 lei; 

 FSED – tipărire caiete subiecte, hârtie pretipărită examen licență, valoare=759,5 lei; 

 Atelierul de multiplicare  – achiziție drum cartridge pentru imprimantă color XEROX DC 52, 

valoare= 2982 lei; 

 FMT – achiziție materiale și piese pentru repararea unui strung, valoare=3165 lei; 

 FSED – achiziție de produse de birotică, valoare= 3358 lei; 
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 Centrul de Formare Muntenia – achiziție calculator, valoare=2450 lei, din venituri încasate de 

CFM; 

 Serv. Administrativ –– achiziție materiale curățenie și dezinfecție, valoare=13404,35 lei;  

 Serv. Administrativ ––achiziție  materiale curățenie și dezinfecție căminele 2 și 3 și Cantina 

UPIT, valoare=6672,3 lei; 

 Serv. Administrativ ––achiziție echipamente și ustensile pentru curățenie și dezinfecție, valoare= 

4155 lei;  

 Serv. Administrativ –achiziție materiale consumabile și echipamente de protecție pentru 

curățenie și dezinfecție corpuri R, I, S, T, A, B, valoare=7415 lei;  

 Serv. Administrativ –achiziție materiale consumabile și echipamente de protecție pentru 

curățenie și dezinfecție pentru căminele 2 și 3, valoare=1323 lei;  

 Serv. Administrativ –– achiziție echipamente și ustensile pentru curățenie și dezinfecție în 

căminele 2 și 3 și pentru Cantina UPIT, valoare=840,5 lei; 

 Biroul Tehnic Investiții –achiziție servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție la căminele nr. 

2 și 3, valoare= 6577,9 lei;  

 Biroul Tehnic Investiții – achiziție servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție corp B, 

valoare= 5086 lei;  

Art.14. Se amână efectuarea de cursuri în domeniul Situațiilor de Urgență acreditate ANC, pentru 10 

persoane în valoare de 8000 lei. 

Art.15. Se respinge solicitarea dlui. Florea Mihai Adrian (absolvent în promoția 2005) privind aprobarea 

susținerii examenului de licență la Facultatea de Mecanică și Tehnologie în sesiunea iulie 2019. 

Art.16.  Se respinge solicitarea dlui. Serbanescu Florin (absolvent în promoția 2011) privind aprobarea 

susținerii examenului de licență la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie în sesiunea iulie 2019. 

Art.17. Se aprobă, urmare a referatului întocmit de Directorul General Administrativ, acordarea unui 

avertisment studentului Ameur Menei din Algeria, student în anul pregătitor, cazat în Căminul nr. 3, 

camera 07. Se va proceda la evacuarea acestuia din căminul studențesc în cazul în care se va constata că 

în continuarte nu respectă Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești. 

Art.18. Având în vedere necesitatea raportării datelor privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice 

şi de cercetare angajate în universitate, cu data de referinţă 1 ianuarie 2019 (date necesare pentru calculul 

indicatorilor de calitate din Clasa IC2. Cercetare ştiinţifică/creaţie artistică, ce vor fi consideraţi pentru 

finanţarea suplimentară), se aprobă următorul calendar: 

1. Elaborarea la nivel individual, de către fiecare cadru didactic, a documentelor individuale 

specifice şi arhivarea lor electronică, în conformitate cu specificaţiile menționate la etapa 1 

(Cerinte-recomandari-raportare-IC2_ian2019) - finalizare 07.06.2019, prin transmiterea 

acestora către directorul de departament. 

2. Centralizarea datelor la nivelul structurilor din UPIT - completare Anexa 1 şi Anexa 6 (conform 

specificaţiilor din - etapa 2 - Cerinte-recomandari-raportare-IC2_ian2019): 

 - finalizare la nivel de departament - 11.06.2019: transmiterea acestora (electronic şi letric-semnat) 

către prodecanul facultăţii;  

 - finalizare la nivel de facultate - 13.06.2019: concatenarea corespunzătoare a fişierelor primite 

de la departamente şi transmiterea acestora (electronic şi letric-semnat) către directorul CCDI.  

Centralizarea datelor la nivel UPIT şi raportarea lor prin încărcare în platforma ANS (a tabelului 

centralizator instituţional) - finalizare 18.06.2019. 
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Art.19. Se aprobă deplasarea în interes de serviciu la Adunarea Generală a ANDGAUP, 13-16 iunie, la 

Galați, următoarelor persoane: 

 Ing. Ion Broștescu – Director General Administrativ, costurile participării sunt de 1690 lei; 

 Ec. Aura Brașoveanu – Șef Serviciu Contabilitate, costurile participării sunt de 1840 lei; 

 Ec. Stan Lucia – Director Economic, costurile participării sunt de 1990 lei.  

Costurile deplasării sunt suportate din venituri proprii ale universității. 

 

Art.20. Se aprobă ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant în cadrul Biroului Achiziții de 

către  Iustina Elena Oțelea, prin detașare pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 06.06.2019. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


