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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 20.11.2019 

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 20.11.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

în Universitatea din Pitești″ediția a-III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează propunerea de modificare a denumirii specializării de licență ″Inginerie economică 

industrială″ în ″Inginerie și management industrial″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se aprobă plata tarifului de 1263 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de studiu de licență ″Limbi moderne aplicate″ în Registrul Național la 

Calificărilor în Învățământul Superior. 

Art.4. Se avizează transformarea unui post de Secretar I S în post de Secretar III S la Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează scoaterea la concurs a unui post de Inginer debutant cu studii superioare în cadrul 

Departamentului de Autovehicule și Transporturi. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.6. Se aprobă, la propunerea Compartimentului Activități Sociale – centralizatorul burselor de ajutor 

social ocazional alocate conform regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de 

licență și masterat. 

Art.7. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dlui. conf.univ.dr. Octavian Gruioniu 

către alte cadre didactice din cadrul Departamentului de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență 

socială în regim de plata cu ora, pentru perioada 14.11-23.12.2019. 

Art.8. Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea susținerii de activități didactice în regim de 

PO de către dna. Ana Smaranda Teodorescu, la programul Artele spectacolului – Actoriei (doctorandă 

în anul III la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Se transmite Serviciului Resurse Umane. 

Art.9. Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea susținerii de activități didactice în regim de 

PO de către dna. Cristina Claudia Cioabă, la programul Artele spectacolului – Actoriei (doctorandă în 

ultimul an la Universitatea de Vest din Timișoara). Se transmite Serviciului Resurse Umane. 
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Art.10. Se respinge solicitarea dlui. drd.ing. Ivașcu Silviu Nicolae privind plata retroactiv a 8 ore 

reprezentând activități didactice în regim de PO din data de 30 octombrie 2019, întrucât nu au fost 

raportate în Declarația de plata cu ora din luna Octombrie. 

Art.11. Se aprobă acordarea gratuității la servirea mesei la cantină pentru studentul Radu Florin/FSESSP 

până la sfârșitul anului calendaristic 2019. 

Art.12. Se alocă sala 1 din Centrul de Calcul pentru desfășurarea proiectului ″Abilitate înainte de toate″ 

în data de 22.11.2019, în intervalul 11.30-13.30. 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FSEFI – servicii de transport auto si pe cablu, servicii de cazare pentru 4 persoane, valoare= 14520 

lei; 

 BUP – achiziție scanner – 2 buc., valoare=1370 lei; 

 Căminele studențești nr. 2 și 3 – achiziție substanțe dezinsecție și dezinfecție, valoare= 6700 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție materiale și echipamente cantină, valoare= 4153 lei; 

 Căminele studențești nr. 2 și 3 – achiziție mașini de spălat rufe, prosoape de baie, valoare= 8400 lei; 

 Căminele studențești nr. 2 și 3 – achiziție materiale pentru reparații curente, valoare=10496 lei; 

 Direcția Economică – achiziție unitate de imagine, unitate de transfer, tonere, valoare= 1610 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție echipamente curățenie, valoare= 830 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție materiale curățenie, valoare= 6672,3 lei. 

Art.14.  Se amână avizarea Regulamentului privind activitățile profesionale studențești – studii 

universitare de licență și Regulamentului privind activitățile profesionale studențești – studii universitare 

de masterat. 

 

Art.15. Se aprobă propunerile privind internaționalizarea activității universității prin începerea 

demersurilor privind crearea unei alianțe universitare europene. În acest scop sunt necesare următoarele 

etape: 

 Identificarea domeniilor științifice cheie prioritare ce vor fi supuse internaționalizării; 

 Identificarea partenerilor internaționali ai universității care vor fi invitați să facă parte din alianța 

universitară; 

 Scrierea aplicației Erasmus pentru obținerea finanțării; 

 Susținerea bugetului aplicației din venituri proprii în procent de 20%; 

 Constituirea de comisii în facultăți pentru realizarea dosarelor de autorizare ARACIS a cel puțin 

unui program de licență și unul de masterat pentru fiecare domeniu identificat ca prioritar; 

 Traducerea în limba engleză a tuturor paginilor web ale UPIT, planurile de învățământ, fișele 

disciplinelor și sintezele suporturilor de curs și postarea acestora pe paginile web ale facultăților. 

Toate aceste propuneri vor fi prezentate și supuse aprobării Senatului universitar. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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