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                                                                                                         Nr. 11220/11.09.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 11.09.2019 

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 11.09.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din 

Pitești a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar 

acreditate din străinătate″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează ″Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din 

Pitești a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate  din 

străinătate″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează ″Procedură privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei 

în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile în Universitatea din Pitești″. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar formațiile de studiu pentru 

programele de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.5. Se avizează  rectificarea Planului de învățământ Limba și Literatura Română - O Limbă și 

Literatură Modernă (franceză-engleză), anul III, sem. II prin repartizarea numărului de ore în mod egal 

pentru cele două limbi fără modificarea numărului total de ore pe săptămână. Se transmite sapre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă cofinanțarea proiectului ERASMUS KA3-″Building School-Wide Inclusive , Positive 

and Equitable Learning Environments Through a Systems Change Approach (SWPBS)″din venituri 

proprii ale universității, cu suma de 47300 euro în conformitate cu reglementările stipulate în contractul 

de finanțare semnat cu U.E. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se aprobă  restituirea, până la data de 15.09.2019, către Ministerul Educației Naționale a sumelor 

necheltuite, conform contractului instituțional pe anul 2019. 

Art.8. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, 

poz.14. în Statul de funcțiuni al CRC&D Auto prevăzut în proiectul complex PN- III-P1-1.2-PCCDI-

2017-0728 încheiat cu UEFISCDI. 
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Art.9. Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare profesională pentru calificarea Analist 

programator la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 

Art.10. Se aprobă restituirea taxelor de înmatriculare și de școlarizare achitate pentru 5 candidați 

înmatriculați la Chimie sau Chimie Medicală în anul I, 2019-2020: Grigore Elena Denisa, Florea 

Gabriela Alexandra, Bleau Corina Ramona, Todea Cornelia, Nica Angel Vasile. 

Art.11. Se aprobă, conform Hotărârii Consiliului Facultății de Științe Economice și Drept, sancționarea 

studentului Luca Constantin Marian/ Drept/IFR cu suspendarea calității de student pe semestrul I, anul 

universitar 2019/2020. 

Art.12. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate: 

 Nițu Claudia Anișoara –de la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu la UPIT / 

FȘEFI/AMG, cu loc subvenționat; 

 Vițel Elena Cosmina –de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava la UPIT/ FSESSP/PIPP, loc 

cu taxă; 

 Vancea Raluca Ioana –de la Universitatea Politehnică București la UPIT/ FMT/IEI, cu loc 

subvenționat. 

Art.13. Nu se aprobă cererea de mobilitate a studentului Berechet Nicolae Cristian de la UPIT/FSED la 

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești. 

Art.14. Se aprobă, la propunerea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, solicitarea către MEN a 

suplimentării cu 10% a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați la programul de studii de licență 

Istorie, anul universitar 2019/2020, anul de studii I. 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Secretariat Senat – achiziție produse de promovare –banner și roll-up, valoare= 500 lei; 

 B.C.R.P.R. – achiziție produse consumabile, valoare= 4.900 lei; 

 CMCPU – achiziție produse consumabile, valoare= 310 lei; 

 Comp. Investiții – achiziție produse consumabile, valoare=703.40 lei; 

 CSUD – achiziție produse consumabile, valoare=888.50 lei; 

 Filiala Râmnicu Vâlcea – servicii de reparare copiator multifuncțional , valoare= 255 lei; 

 Casierie Rectorat –servicii de curățat imprimante și mașini de numărat bani, valoare= 600 lei; 

 Conf. univ. dr. Cristina Soare – achiziție produse consumabile pentru laborator , valoare=10.662 

lei, finanțare din contract de cercetare;  

 Ec.Miron Mavrodin – achiziție echipamente pentru dotarea Centrului Multidisciplinar de 

Învățare, valoare=17.746 lei finanțare din grant SGU-CI (Proiect ROSE); 

 Ș.l. dr. ing. Ana Cornelia Gavriluță – achiziție  produse consumabile de birou, valoare=1.180 lei; 

 Conf. univ. dr. ing. Monica Iordache – achiziție bilete de avion și contravaloare  transport Pitești 

– București, valoare=5.000 lei, fonduri disponibile din contract de cercetare; 

 FECC- achiziție 10 unități de calcul PC folosite pentru înlocuirea unităților aflate în laboratorul 

T215, valoare=14.800 lei. Se solicită inventarierea și redistribuirea unităților de calcul înlocuite. 

Art.16. Se amână achiziția de produse de papetărie și consumabile solicitate de Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și Informatică în valoare de 1.620 lei.  
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Art.17. Se acordă spații  pentru desfășurarea activității în proiectele curente ale AIESEC în Corpul 

Central, la etajul V. 

Art.18. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor privind închirierea de spații pentru activități sportive:  

 Clubul Sportiv Amicii Pitești –Sală Sport, Corp B - 2 zile/săptămână;  

 SC Farmaceutica Argesfarm SA - Sală Sport, Corp B - 2 zile/săptămână, în perioada 13.09-

15.10.2019. 

Se direcționează către Departamentul de Educație Fizică și Sport pentru analiză și disponibilitate de 

închiriere după finalizarea orarului aferent semestrului I. 

 

Art.19. Se aprobă solicitarea dnei. Rusea Ionela, salariată a Universității din Pitești privind cazarea în 

căminul studențesc nr. 3, camera 326, pe perioada anului universitar 2019/2020. 

Art.20. Se aprobă cazarea în mod gratuit și se alocă un apartament și 6 garsoniere din Căminul 

studențesc, în perioada 10-13.10.2019 pentru participanții invitați la Conferința anuală a Societății de 

Științe Matematice din România, ediția a-XXIII-a. 

Art.21. Se aprobă acordarea  ajutorului salarial pentru naștere conform art.29. alin.3. din CCM 2019 

dnei. Dincă Elena Cristina- salariată în cadrul Direcției Economice.  

Art.22. Se amână efectuarea de lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp A+D în valoare de  

6403.32 lei. Rămâne în analiză. 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Se solicită domnilor decani să transmită situația înscrierilor pentru români de pretutindeni până 

la data de 12.09.2019, la Prorectorul pentru Relații Internaționale pentru ierarhizare și 

repartizarea locurilor cu/fără bursă; 

 Deschiderea anului universitar se face în data de 01.10.2019 ora 11,00 în Corpul Central. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


