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                                                                                                          Nr. 10768/04.09.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                        HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 04.09.2019 

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 04.09.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar aprobarea organizării unei sesiuni 

extraordinare  în perioada 13-15 septembrie 2019, pentru studenții din anii terminali și neterminali, după 

cum urmează:  

a) Studenţii pot susţine maxim 3 examene;  

b) Taxa per examen este de 400 lei.  

 

Art.2. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar aprobarea următoarelor reguli de 

promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, corespunzător anului universitar 2018-2019:  

1. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani, promovarea studentului din 

anul III de studiu, în anul IV se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei trei ani este 

de cel mult 30, iar în anul al treilea a realizat minim 35 de puncte de credit;  

2. La programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, promovarea studentului din 

anul II de studiu, în anul III se realizează dacă numărul creditelor restante cumulate în cei doi ani este 

de cel mult 25;  

3. Promovarea studentului dintr-un an de studiu în altul, cu excepţia cazurilor de la punctele 1) 

şi 2) se face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului 

respectiv;  

4. La programele de studii universitare de masterat promovarea studentului în ultimul an de studii 

se face în condiţiile acumulării a minim 35 de credite din totalul de 60 de credite aferente anului 

respectiv. 

 

Art.3.  Se avizează rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante, sem. II, anul 

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

 

Art.4. Se aprobă, la propunerea CMCPU,  raportul referitor la verificarea indicatorilor ARACIS cu 

privire la conținutul procesului de învățământ în anul universitar 2019-2020. 

 

Art.5. Se avizează Statul de funcții la Colegiul Terțiar Nonuniversitar pentru anul al II-lea, clasa Analist 

programator, urmând să fie integrat în Statul final al CTN la finalizarea admiterii 2019 și aprobat de 

Senatul universitar.   
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Art.6. Se aprobă prelungirea perioadei de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar până la data de 

18 septembrie 2019 conform calendarului admiterii la UPIT. 

 

Art.7. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele cereri formulate de 

cadre didactice universitare titulare ale Universității din Pitești privind efectuarea de activități didactice 

în regim de plata cu ora la alte universități, astfel: 

 Conf.univ.dr.Toma Ștefan –la Universitatea Româno-Americană; 

 Lect.univ.dr. Tudor Mariana Ionela –la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște; 

 Prof.univ.dr. Ciucurel Constantin –la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște; 

 Conf.univ.dr. Iconaru Elena Ioana –la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște; 

 Prof.univ.dr. Geanina Cucu-Ciuhan –la Universitatea din București; 

 Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel –la Politehnica din București; 

 Conf.univ.dr. Burtescu Emil –la ASE București. 

Se solicită depunerea de declarații pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor referitoare la 

numărul de ore lucrate.  

 

Art.8. Se  aprobă punerea în  aplicare a dispozițiilor Art.3. din Legea nr. 85/2016 privind plata 

diferențelor salariale cuvenite personalului didactic pensionat pentru perioada octombrie 2008- mai 

2011. 

 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar componența comisiilor pentru 

acordarea burselor pe universitate și a burselor speciale pentru activitatea sportivă și cultural-artistică. 

 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar acordarea a 6 burse speciale 

pentru activități sportive și cultural-artistice în anul universitar 2019-2020. 

 

Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui. conf.univ.dr. 

Munteanu Cristinel privind afilierea la Școala Doctorală de Filologie din cadrul IOSUD UPIT. 

 

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dnei. conf.univ.dr. 

Rusu Maria Mina privind afilierea la Școala Doctorală de Filologie din cadrul IOSUD UPIT. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate: 

 Cîrstea Petrișor Andrei –de la UPIT/FECC/EA la Universitatea Transilvania din Brașov, fără loc 

subvenționat;  

 Voiculescu Ramona Bianca –de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca la 

UPIT/FSEFI/EFS, cu loc subvenționat; 

 Toader Delia Elena – de la UPIT/FTLIA/Actorie la Universitatea din Craiova, fără loc 

subvenționat; 

 Păun Luiza Andreea– de la UPIT/FECC/Electromecanică la Politehnica București, fără loc 

subvenționat. 

 

Art.14. Se aprobă următoarele cereri de acordare concediu fără plată, astfel: 

 Conf.univ.dr. Manole Carmen –perioada 02.09-10.09.2019; 

 Isac Nicoleta –concediu fără plată cu rezervarea postului pe perioada 01.09.2019-30.09.2020; 
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 As.univ.dr. Enea Dumitru Sorin – cerere aprobare desfășurare activități didactice de lector de 

limba română, în perioada 01.09.2019-31.08.2020, la Beijing International Studies University, 

China. Se aprobă acordarea concediului fără plată în perioada menționată, cu rezervarea postului.  

 

Art.15. Se aprobă prelungirea detașării  dlui. Dalu Iulian pe un post de muncitor cu atestat de pază la 

Corp A+D, pentru perioada 01.10.2019- 31.03.2020. 

  

Art.16. Se aprobă detașarea unei persoane pe post de îngrijitoare la Corpul Central pentru perioada 

01.10.2019- 31.03.2020. 

 

Art.17. Având în vedere situația școlară a studentului Manea Alexandru/FMT/IEI se aprobă includerea 

acestuia pe ordinul de exmatriculare ce va fi emis în septembrie 2019 cu posibilitatea reînmatriculării 

după achitarea debitului restant. 

 

Art.18. Se aprobă solicitarea dnei Ciută Elena Florida –absolventă a programului de studii de licență 

″Sport și performanță motrică″în promoția 2019 de a  susține examenul de finalizare a studiilor în 

sesiunea din septembrie 2019. 

 

Art.19. Se aprobă solicitarea dlui Harabagiu Matei Robert –absolvent al programului de studii de 

masterat ″Performanță în sport″ în promoția 2019 de a susține examenul de dizertație în sesiunea din 

septembrie 2019. 

 

Art.20. Se aprobă solicitarea studentului Despa Gabriel Simion privind completarea adeverinței 

eliberate pentru programul ”Investește în Tine”cu informații referitoare la perioada școlarizării.   

 

Art.21. Se amână atribuirea unui spațiu solicitat de AIESEC pentru desfășurarea proiectelor curente. 

 

Art.22. Se aprobă achiziția a două ascensoare pentru dotarea Corpului Central, valoare = 300 000 lei, 

din venituri proprii ale universității. 

 

Art.23. Se aprobă achiziția de servicii de mentenanță pentru cele două ascensoare, pentru o perioadă de 

60 de luni, valoare=48 000 lei, din venituri proprii ale universității. 

 

Art.24. Se aprobă achiziție și montaj de echipamente electrice în sălile A112 și A113 ale CRC&D-

AUTO, valoare=13500 lei, din fonduri provenite din contracte de cercetare. 

 

Art.25. Se aprobă prelungirea cu acte adiționale a contractelor cu firma SC QUARTZ SECURITY 

CONTROLS SRL pentru 12 luni, respectiv 01.08.2019- 31.07.2020 

 

Art.26. Se solicită Prorectorului RSAMSE să analizeze posibilitatea încheierii unui Acord  de parteneriat 

cu Federația Română de Judo privind  desfășurarea antrenamentelor în sălile de sport UPIT. 

 

Art.27. Se amână rezoluția la solicitarea formulată de Clubul Sportiv Dacia Mioveni privind închirierea 

unei săli de sport a UPIT pe perioada 19.08.2019-01.01.2020. Se solicită punct de vedere de la 

Departamentul de Educație Fizică și Sport. 
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Art.28. Se amână rezoluția la solicitarea FECC privind înlocuirea unităților PC depășite din Lab. T215 

până la identificarea sursei de finanțare. 

 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele informări: 

 Deschiderea anului universitar 2019-2020 va avea loc în data de 02.10.2019 începând cu ora 11,00; 

 Festivitate de decernare a titlului Doctor Honoris Causa dlui. Profesor Sorin Cîmpeanu, începând cu 

ora 14,00. Coordonatori: conf.univ.dr. Mădălina Marian, prof.univ.dr. Mihaela Diaconu, dr. Georgia 

Olteanu. 

 Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea 

din Pitești, lansează implementarea proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI 

ANTREPRENORI! (PISA)” conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019 încheiat cu 

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Capital Uman. 

Procesul de înscriere și selecție a candidaților pentru Grupul Țintă- Studenți începe în data de 

02.09.2019 și se finalizează în data de 08.10.2019. 

Se solicită implicarea cu maximă responsabilitate din partea conducerii facultăților care vor 

furniza studenții ce fac obiectul Grupului Țintă, și anume: Facultatea de Electronică, Comunicații 

și Calculatoare; Facultatea de Mecanică și Tehnologie și Facultatea de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 


