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                                                                                                            Nr. 8388/26.06.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 26.06.2019 

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 26.06.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulamentul de întocmire a statului de funcțiuni pentru învățământul cu frecvență 

redusă pentru anul universitar 2019-2020, ediția a-IIIa. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru 

anul universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești, ediția a-6-a, revizia a II-a. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul 

Terțiar Nonuniversitar, ediția a-II-a, revizia a-II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează Structura generală a anului universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.5. Se  avizează repartizarea locurilor/granturilor de studii pe programele universitare de licență și 

master în anul universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă machetele tabelelor nominale cu rezultatul concursului de admitere (candidații 

înmatriculați în anul universitar 2019-2020). 

Art.7. Se avizează componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de 

doctorat în anul universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se avizează calendarul de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar pentru anul școlar 2019-

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se avizează Contractul de studii al Colegiului Terțiar Nonuniversitar pentru anul școlar 2019-

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.10. Se avizează Actul adițional aferent contractului de studii al Colegiului Terțiar Nonuniversitar 

pentru anul școlar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.11. Se aprobă implementarea ”Angajamentului de confidențialitate și conformare la prevederile 

GDPR” al studentului voluntar, membru în Comisiile de admitere ale facultăților. 
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Art.12. Se avizează scoaterea la concurs a postului vacant de Inginer I S din cadrul departamentului de 

Fabricație și Management Industrial. Se aprobă fișa postului, tematica și comisiile de concurs. Se 

transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.13. Se avizează solicitarea dnei conf.univ.dr. Tudor Sofia Loredana privind susținerea de activități 

didactice în regim de PO la Colegiul Național Pedagogic Carol I – Câmpulung Muscel. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.14. Se aprobă plata activităților didactice pe luna mai 2019 d-lui prof. Denis Parisot, Universitatea 

Nice Sophia ANTIPOLIS – Franța.  

Art.15. Se aprobă deplasarea dlui. prof.univ.dr. Pârlac Sebastian la Universitatea Transilvania din 

Brașov în perioada 27-28.06.2019 pentru participare la  Consiliul de Etică și Management Universitar. 

Cheltuielile prilejuite de această deplasare sunt suportate din fonduri UPIT, valoare=700 lei. 

Art.16. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform Art.29. alin.5. din CCM 2019 

următorilor salariați ai UPIT: 

 Conf.univ.dr. Popescu Doru Anastasiu – Departamentul Matematică-Informatică; 

 Nicolae Nicoleta Lavinia- Serviciul Administrativ.  

Art.17. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Secretariat Rector – achiziție imprimantă color, tonere, valoare=3900 lei; 

 BUP –reîncărcare cartușe pentru imprimante, valoare=188 lei; 

 FSEFI – achiziție  echipament sportiv, valoare=4219 lei din taxele încasate la programele de 

conversie profesională; 

 CTICI – achiziție switch, prelungitor, valoare=5060 lei, după aprobarea deblocării sumei din 

sold; 

 CTICI – achiziție  AudioCodes MP-124, valoare=7500 lei, după aprobarea deblocării sumei din 

sold. 

Art.18. Se aprobă organizarea unor cursuri de pregătire pentru susținerea examenului în vederea 

acordării gradului didactic II în cadrul Departamentului de Limbă, Literatură, Istorie și Arte în perioada 

01-14.07.2019. 

Art.19. Se amână discutarea solicitării privind modificarea unei erori materiale în planul de învățământ 

al programului de studii de licență  ETN, anul II, 2019-2020. Se redirecționează către Centrul pentru 

Managementul Calității și Programe Universitare pentru analiză și propuneri.  

Art.20. Consiliul de Administrație ia act de Nota de informare privind vizita medicală periodică a 

personalului UPIT și aprobă calendarul de desfășurare a acesteia. 

Art.21. Solicitarea dnei conf.univ.dr. Teselios Delia Maria privind  susținerea de activități didactice la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar se direcționează către secretariatul CTN urmând a fi discutată în 

perioada în care se analizează cererile cadrelor didactice asociate de către Senatul universitar.  

Art.22. Nu se aprobă cererea absolventei Tudor Mariana Elvira (promoția 2011/CIG/IFR) privind 

susținerea examenului de licență în sesiunea septembrie 2019.  

Art.23. Se amână luarea unei decizii în cazul studentului Dorobanțu Florinel de la Facultatea de Științe 

Economice și Drept/ECTS/I și se direcționează spre analiză și propuneri către conducerea FSED. 
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În ședință au mai fost prezentate: 

 Propunere de reorganizare a Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică; 

 Termen de finalizare simulare State de Funcții=10.07.2019; 

 Înființare master nou la FȘEFI: Chimie criminalistică. Se va promova în oferta de Admitere 2019. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


