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                                                                                                            Nr. 9696/24.07.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                     HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 24.07.2019 

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 24.07.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează propunerea privind componența Comisiei electorală a Universității din Pitești care va 

gestiona procesul electoral ce se va derula începând cu luna octombrie 2019. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.2. Se aprobă următoarele modificări în alocarea inițială a locurilor subvenționate repartizate pentru 

Românii de pretutindeni, astfel: 

 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte cedează un loc subvenționat la licență, fără bursă 

la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică; 

 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică cedează un loc subvenționat la master, fără 

bursă la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie cedează un loc subvenționat la licență, cu bursă la 

Facultatea de Științe Economice și Drept; 

 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cedează un loc subvenționat la 

licență, fără bursă la Facultatea de Științe Economice și Drept; 

 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte cedează un loc subvenționat la licență, fără bursă 

la Facultatea de Științe Economice și Drept. 

 

Art.3. Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare  prezintă Consiliului de 

Administrație următoarele: 

 Sinteza misiunii de audit privind verificarea desfășurării activităților de secretariat (secretariat 

care gestionează studenți, secretariat de decanat, secretariat DPPD și DSE) în conformitate cu 

Fișa postului, misiune derulată în perioada 18-24.06.2019; 

 Sinteza misiunii de audit privind verificarea activității de îndrumare de an pentru anul universitar 

2018-2019, misiune derulată în perioada 11-14.06.2019; 

 Raport de audit intern privind verificarea încărcării pe site-urile facultăților a documentelor 

SMC proprii, evaluarea materialelor didactice și a procesului de încărcare pe platforma 

e_learning a acestora precum și postarea pe site a situației centralizate privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți în ultimii 3 ani (2016-2017-2018). 
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Aceste documente vor fi transmise către conducerea facultăților din structură pentru a fi diseminate 

și pentru aplicarea recomandărilor formulate de comisiile de audit. 

Art.4. Se aprobă propunerea de redistribuire a locurilor subvenționate de la programul de master 

Educație timpurie - Pitești, master ce a fost retras din oferta educațională pentru anul 2019-2020, astfel: 

 Management educațional Pitești-1 loc; 

 Consiliere educațională Pitești- 1 loc; 

 Educație timpurie Rm. Vâlcea- 1 loc; 

 Educație timpurie Alexandria- 1 loc. 

 

Art.5. Se aprobă finanțarea proiectului POCU/379/6/21 (COD SMIS 125202)  din veniturile proprii ale 

Universității din Pitești cu suma de 1 954 933,56 lei, din care 39 099 lei reprezintă contribuție proprie. 

Suma este prevăzută în bugetul proiectului și poate fi utilizată până la obținerea rambursărilor periodice. 

Art.6. Se aprobă reluarea procedurilor pentru organizarea  concursului de ocupare a postului vacant de 

Asistent de cercetare științifică, poziția 14 în Statul de funcții al CRC&D-AUTO, pe perioadă 

determinată. 

Art.7. Se validează rezultatele  concursului susținut pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare 

Științifică, poziția 11 din Statul de funcții al CRC&D-AUTO. Comisia de concurs recomandă ca postul 

să fie ocupat de Vîlcoci Denisa Ștefania. 

Art.8. Se aprobă, la propunerea Direcției Economice, scoaterea la concurs a unui post vacant de 

Administrator patrimoniu II S, în cadrul Biroului Financiar (casierie). Se aprobă Fișa postului, Tematica 

și Bibliografia de concurs, Comisiile de concurs și de contestații. 

Art.9. Se aprobă, la propunerea Direcției Economice, scoaterea la concurs a unui post vacant de 

Administrator financiar II S, în cadrul Biroului Financiar (inventariere patrimoniu). Se aprobă Fișa 

postului, Tematica și Bibliografia de concurs, Comisiile de concurs și de contestații.  

Art.10. Se aprobă solicitarea S.C. Valah Construct Grup SRL privind încheierea unui act adițional de 

prelungire a duratei de execuție până la data de 30.09.2019 la contractul de execuție lucrări nr. 

19142/18.12.2018. 

Art.11. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform Art.29. alin.5. din CCM-2019 

domnului Răbigan Florin. 

Art.12. Se aprobă solicitarea dnei. Partene Florina,  care s-a înscris la examenul de admitere la Facultatea 

de Științe Economice și Drept  în sesiunea iulie 2019, privind amânarea plății taxei de studii până la data 

de  10.09.2019. 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serv. Administrativ –realizarea documentației cadastrale și intabularea ”Complex 

Dobrogostea”, valoare= 4500 lei;  

 Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru reparații curente, valoare= 3150 lei; 

 Centrul Multidisciplinar de Învățare CMI-UPIT-achiziție mobilier, echipamente, valoare= 

137948 lei, fără TVA din Grant nr.AG102/SGU/CI/II/17.12.2018; 

 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

 Centrul Multidisciplinar de Învățare CMI-UPIT-achiziție mobilier, valoare= 47401 lei, fără TVA 

din Grant nr.AG102/SGU/CI/II/17.12.2018; 

 Prorector Relații Internaționale- achiziție papetărie, birotică, valoare= 9127,50 lei din fondurile 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0651; 

 Prorector Relații Internaționale –website, domeniu, hosting, valoare= 2490 lei din fondurile 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0651; 

 Prorector Relații Internaționale – achiziție echipamente informatice, valoare= 22980 lei din 

fondurile proiectului CNFIS-FDI-2019-0651; 

 BRPCR- achiziție Plachete seniori UPIT pentru decernare cadrelor didactice pensionate în anul 

universitar 2018/2019, valoare=1870 lei; 

 Secretariat SENAT- achiziție tonere, valoare=3504 lei. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

1. Informare privind Admiterea 2019 la finalul perioadei de înscrieri; 

2. Informare privind finalizarea verificării datelor raportate la CNFIS; s-au elaborat fișiere cu erori 

care trebuiesc corectate până la data de 31.07.2019. Totodată, s-a propus ca pe viitor Directorii 

de departamente să verifice raportările pe platformă înainte de a fi transmise; 

3. Informare privind participarea Rectorului la CNR, Cluj, 18-19.07.2019. S-a impus clar, ca 

strategie de viitor, creșterea internaționalizării. Programele de formare profesională organizate 

de universitate vor conține în mod obligatoriu cursuri de limbi străine și pentru personalul 

auxiliar și administrativ; 

4. Biroul Juridic va informa membrii Consiliului de Administrație, individual, asupra creditorilor 

(membri în Sindicatul Liber din Universitatea din Pitești) și sumelor aferente în dosarul de 

executare silită înpotriva Universității din Pitești; 

5. Se solicită decanilor facultăților să se implice în elaborarea istoricului universității.  

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


