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                                                                                      Nr. 12046/25.09.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 25.09.2019 

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 25.09.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Statele de funcții ale departamentelor pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează rezultatele admiterii în sesiunea 2019. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.3. Se avizează lista posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în anul universitar 

2019-2020, semestrul I. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează lista cadrelor didactice asociate la nivelul departamentelor, în anul universitar 2019-

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se aprobă redistribuirea granturilor pentru romi la programele universitare de licență și master în 

anul universitar 2019-2020. 

Art.6. Se avizează lista programelor de studii universitare de licență din cadrul Universității din Pitești 

ce urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.7. Se avizează lista domeniilor de studii universitare de master și a programelor de studii universitare 

de master din cadrul Universității din Pitești ce urmează a fi evaluate de către ARACIS în anul universitar 

2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se avizează validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență pentru anul universitar 

2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.9. Se avizează validarea și înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de master în anul universitar 2019-

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.10. Se avizează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 
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Art.11. Se avizează Contractul de studii pentru programe de studii de Conversie profesională. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.12. Se avizează Actul adițional la contractul de studii pentru programe de studii postuniversitare de 

Conversie profesională. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.13. Se avizează Statul de funcții pentru anul școlar 2019-2020 la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.14. Se avizează lista candidaților înmatriculați în anul școlar 2019-2020 la Colegiul Terțiar 

Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.15. Se avizează lista profesorilor asociați care vor preda în anul școlar 2019-2020 la programele 

Asistent medical generalist și Analist programator la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.16. Se avizează înființarea unui program post-universitar cu titlul Specializarea și perfecționarea 

cadrelor didactice universitare în educație nouă și activă din învățământul tehnic, în cadrul FSESSP, cu 

susținere financiară prin proiectul POCU/320/6/2, cod SMIS 121221. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

Art.17. Se avizează Procedură operațională privind planificarea și raportarea activităților de cercetare, 

finanțarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului în cadrul CRC&D-AUTO. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.18. Se avizează Statul de funcții pentru personalul de cercetare și personalul auxiliar în cadrul 

CRC&D-AUTO în anul universitar 2019-2020. Se avizează scoaterea la concurs a unui post CS III și un 

post Inginer IAS. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.19. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale 

Informatică, pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.20. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale 

Matematică, pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.21. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţa 

Sportului şi Educaţiei Fizice, pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.22. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale Filologie, 

pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.23. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale 

Interdisciplinare, pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.24. Se avizează Planul de învățământ, Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura 

de fundamentare a statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria 

Autovehiculelor, pentru anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.25. Se avizează Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura de fundamentare a 

statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale Inginerie Mecanică, pentru 

anul universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.26. Se avizează Statul de funcții și de personal didactic precum și Procedura de fundamentare a 

statului de funcţii şi de calcul a plăţilor salariale din cadrul Şcolii Doctorale de Biologie, pentru anul 

universitar 2019-2020. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

Art.27. Se avizează tarifele de cazare în căminele studențești în anul universitar 2019-2020. Se transmit 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.28. Se aprobă următoarele solicitări privind acordarea concediului fără plată, astfel: 

 Conf.univ.dr. Ionescu Armand Mihai, perioada 01.11.2019-31.10.2020; 

 Lect.univ.dr. Țurcanu Adrian , perioada 01.10.2019-30.09.2020. 

Art.29. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele cereri privind 

susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora: 

 Conf.univ.dr. Popescu Doru Anastasiu –la USAMV București, filiala Slatina; 

 Brînzea Victoria Mihaela- la UPIT, la Centrul Învățământ Frecvență Redusă din cadrul Facultății 

de Științe Economice și Drept; 

 Lect.univ.dr. Amzăr Elena Luminița- la Universitatea Spiru Haret din București; 

 Conf.univ.dr. Popescu Corina Daniela- la Universitatea Spiru Haret din București; 

 Lect.univ.dr. Neacșu Gheorghe- la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. 

Art.30. Se avizează. mutarea  disciplinei ”Fluxuri de transport” din planul de învățământ al programului 

de licență Ingineria Transporturilor și a Traficului, anul IV, din semestrul I în semestrul II. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.31. Se avizează solicitarea Departamentului Științe ale Educației privind menținerea calității de 

titular a d-nei lect.univ.dr. Miu Florentina după împlinirea vârstei de pensionare conform cu 

Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare a cadrelor didactice 

sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani. Se transmite comisiei pentru analiza 

documentelor privind Cererea de menţinere a calităţii de titular în cadrul UPIT și spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.32. Se aprobă următoarele cereri de mobilitate: 

 Zainea Patricia Maria –de la Universitatea din Pitești la Universitatea Națională de Educație 

Fizică și Sport din București (loc cu taxă); 

 Stoian Gh. Georgiana Andreea –de la Universitatea ”Transilvania” din Brașov la Universitatea 

din Pitești (loc cu taxă); 

 Stancu Rodica Ștefania –de la Universitatea din Pitești la Universitatea din București (loc cu 

taxă); 

 Ilinescu Alexandra –mobilitate internă la PIPP din cadrul  FSESSP (de la Câmpulung la Pitești) 

cu loc subvenționat; 

 Peleș Georgian Rafael –transfer de la Drept zi la Drept frecvență redusă (anul II); 
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 Luca Mihail Cornel –transfer de la Drept zi la Drept frecvență redusă (anul II); 

 Vasile Elena Cristina – cerere transfer de la Drept zi la Drept frecvență redusă (anul II); 

 Motroc Vlad Christian–de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București 

la Universitatea din Pitești (loc cu taxă); 

Art.33. Se aprobă solicitarea S.C. Valah Construct Grup SRL privind încheierea unui act adițional în 

vederea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 19142/18.12.2018 cu două luni.  

Art.34. Se aprobă numirea dnei. conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan în funcția de Director interimar 

al Departamentului Științe ale Educației  începând cu data de 01.10.2019 până la alegerile organizate 

pentru mandatul următor. 

Art.35. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Referent de specialitate III S responsabil cu 

protecția datelor cu caracter personal. Se aprobă fișa postului, tematica de concurs, bibliografia precum 

și componența comisiilor de concurs și contestații. 

Art.36. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post vacant de Administrator Patrimoniu II S din cadrul 

Biroului Financiar/Direcția Economică. 

Art.37. Se aprobă ocuparea prin detașare a unui post vacant de Inginer I S în cadrul Departamentului de 

Fabricație și Management Industrial. Se aprobă Fișa postului de cadru didactic auxiliar. 

Art.38. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Gheorghe Leașu pe un post vacant de inginer debutant cu 

studii superioare la Departamentul de Autovehicule și Transporturi, începând cu data de 01.10.2019. 

Art.39. Se aprobă redistribuirea a 2 locuri subvenționate destinate pregătirii cadrelor didactice pentru 

învățământul preuniversitar de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare la Facultatea de 

Mecanică și Tehnologie. 

Art.40. Se aprobă redistribuirea a trei locuri subvenționate în cadrul Facultății de Electronică, 

Comunicații și Calculatoare, astfel:  

 două locuri de la Electronică Aplicată anul II la Calculatoare anul II; 

 un loc de la Rețele și Software de Telecomunicații anul II la Calculatoare anul II. 

 

Art.41. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Din Ilie pe un post de muncitor cu atestat de pază la Corp 

R.I.S.T. Corp Central pentru perioada 01.11.2019-30.04.2020. 

Art.42. Se aprobă finanțarea proiectului POCU/446/6/22, COD SMIS 128215, cu suma de 1 724 390,10 

lei din care 34487,80 lei contribuție proprie a universității, până la obținerea rambursărilor periodice 

conform contractului de finanțare. 

Art.43. Se aprobă  repartizarea a două săli în Corpul Central ce vor fi folosite, utilate și mobilitate din 

grantul AG 179 / SGU / NC II, proiect destinat prevenirii abandonului școlar pentru studenții anului I ai 

FMT. Sălile vor fi identificate în acord cu FECC având în vedere că sunt destinate seminariilor și sunt 

spații atribuite în folosință comună celor două facultăți. 

Art.44. Se amână achiziția de mobilier pentru dotarea sălilor din Corpul Central (6 săli de 30 de locuri, 

1 sală de 50 de locuri si o sală destinată cadrelor didactice) până la identificare surselor de finanțare 

necesară. De solicită tuturor beneficiarilor de spații repartizate în Corpul Central să prezinte referate de 

necesitate în acest scop pentru analiza centralizată. Termen=15.10.2019. 
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Art.45. Se aprobă eșalonarea la plată pentru tranșa I din taxa de școlarizare studentei Grigore Izabela 

Cristina de la Facultatea de Științe Economice și Drept, până la data de 14.11.2019. 

Art.46. Se aprobă numirea dlui ing. Florin Tican în funcția de coordonator al activităților ce se vor 

desfășura în cadrul cantinei Academica. 

Art.47. Se aprobă accesul participanților la Conferința Anuală a Societății de Științe Matematice din 

România în Cantina ”Academica” pentru servirea meselor (contra cost), în zilele de 11, 12 și 13 

octombrie 2019. 

Art.48. Se aprobă asigurarea cazării în căminul studențesc nr.3 și servirea meselor pentru un număr de 

43 de persoane care participă la activitățile proiectului de parteneriat național Comori ale spiritualității 

românești în care este organizator  Colegiul Național Mihai Viteazul din București. 

Art.49. Se aprobă reînmatricularea dlui.  Neamu Cristian în anul universitar 2019-2020 (anul IV) la 

programul de studii Electromecanică. 

Art.50. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

 Serv. Administrativ –lucrări de reparații pentru eliminarea infiltrațiilor de apă la luminatorul de 

sticlă – Corp B Central, valoare= 160000 lei; 

 FECC – achiziție 18 unități de calcul PC, valoare=14800 lei; 

 Direcția Secretariat General – achiziție laptop, valoare= 2450 lei; 

 FSEFI –achitare taxă de participare la conferință PRIOCHEM 2019 București, valoare= 350 lei 

din fonduri proiect PCCDI/2018; 

 Cămine studențești nr. 2 și 3 – achiziție hârtie xerox, toner imprimantă, valoare= 420 lei. 

Art.51. Se respinge solicitarea FSED privind montarea unei camere de supraveghere în dreptul barierei 

de la parcarea Corpului C. DGA va înainta caiet de sarcini pentru achiziție bariere cu telecomandă până 

la data de 15.10.2019. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 


