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                                                                                        Nr. 2619/26.02.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 26.02.2020 

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 26.02.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea dlui. ing. Ion Broștescu pe postul de Director la nivelul Direcției 

Administrative a Universității din Pitești (post prevăzut în Legea cadru 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice), începând cu 01.03.2020. Până la data ocupării postului de 

Director General Administrativ prin concurs, dl.ing. Ion Broștescu va exercita aceste atribuții, cu 

delegare, având drept de semnătură. 

Art.2. Se aprobă numirea și exercitarea cu caracter temporar a funcției de Director, începând cu data de 

01.03.2020 până la ocuparea prin concurs a posturilor, astfel: 

 Direcția Juridică - consilier juridic IA S Aurelia Elena Mateescu; 

 Direcția Economică – ec. Lucia Stan;  

 Direcția Resurse Umane – ec.Victor Bratu.  

Art.3. Se aprobă organizarea de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a 

programului de formare psihopedagogică Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică,  în 

regim postuniversitar. 

Se aprobă organizarea de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a programului de 

formare psihopedagogică Nivelul II de certificare pentru profesia didactică,  în regim postuniversitar. 

 

Art.4. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora din posturile rămase 

vacante ca urmare a susținerii concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare în semestrul 

I al anului universitar curent, astfel: 

 Conf.univ.dr. Enescu Florentina Magda /Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare; 

 Lect.univ.dr. Enache Ion Sebastian /Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică; 

 Lect.univ.dr. Ionescu Ancuța /Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

Art.5. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Șef Serviciu, din cadrul Serviciului Privat 

pentru Situații de Urgență aflat în subordinea Directorului General Administrativ. Se aprobă Fișa 

postului, tematica și bibliografia de concurs, comisia de concurs și de contestații. 

Art.6. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de de Consilier III S din cadrul GDPR. Se aprobă 

Fișa postului, tematica și bibliografia de concurs, comisia de concurs și de contestații. 
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Art.7. Se avizează transformarea posturilor din Îngrijitor I în Îngrijitor debutant din cadrul Serviciului 

Administrativ DGA din care 2 posturi vacant Corp B Central și 1 post vacant Corp S. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante din cadrul Direcției Generale 

Administrative: 

 muncitor calificat IV (instalator) la  Căminele Studențești; 

 muncitor calificat IV (electrician) cu atestat de pază Rectorat 

 îngrijitor debutant Corp S; 

 muncitor calificat IV (sudor) cu atestat de pază Corp B; 

 îngrijitor debutant Corp A; 

 muncitor calificat IV (sudor) cu atestat de pază Corp A 

 îngrijitor debutant Corp C; 

 muncitor calificat IV (electrician) cu atestat de pază Corp B 

 muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic) cu atestat de pază Corp A 

 îngrijitor debutant Corp B. 

Se aprobă fișele posturilor, tematică pentru concurs, comisii de concurs și contestații. 

 

Art.9. Se amână rezoluția în cazul solicitării dlui. Vladu Iulian privind reîncadrarea pe un post de 

muncitor calificat până la obținerea unui punct de vedere din partea Serviciului Resurse Umane. 

Art.10. Se aprobă restituirea sumelor achitate de cetățeni străini în contul taxelor de studii și care nu 

urmează cursurile din motive de incapacitate financiară : Diallo Mamadou Saliou; Bangoura Djibril; 

Barry Halimatou. 

Art.11. Se aprobă finanțarea cu suma de 24702 lei pentru evaluarea periodică de către ARACIS a 

programului de studii universitare de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (Alexandria). 

Art.12.  Se aprobă achitarea sumei de 98259 lei, reprezentând taxă de timbru depusă în instanță în 

dosarul nr. 8149/280/2019.  

Art.13. Se aprobă plata sumei de 600 euro reprezentând taxa de membru în Association for Teacher 

Education in Europe (ATEE), pentru anul 2020. 

Art.14.  Se aprobă prelungirea termenului de execuție al lucrărilor aferente contractului nr. 

15584/13.11.2019  încheiat cu S.C. INTERMAX SRL, cu 15 zile. 

Art.15. Se aprobă cazarea în căminele UPIT, în perioada 4-6 martie 2020, a studentei Maria Alexandra 

Dinuță, membră în comisia ARACIS pentru evaluarea domeniului de master Biologie. 

Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FECC ––achiziție  laptop i7 din fonduri disponibile din proiecte de cercetare, valoare=11500 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție alimente, valoare= 56600 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție băuturi răcoritoare, valoare=35350 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție alimente, valoare= 20600 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție alimente, valoare=115860 lei; 

 Cantina UPIT – achiziție alimente, valoare= 7450 lei; 

 FȘEFI – achiziție servicii de cazare, valoare= 320 lei; 

 BCRPR – achiziție switch cu 8 porturi, HDD extern, valoare= 412 lei; 
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 FSEFI – achiziție tablă magnetică, valoare= 520 lei; 

 Biroul Achiziții Publice –curs operator SEAP/SICAP și expert achiziții publice, valoare=1960 

lei; 

 FSEFI – achiziție reactivi necesari desfășurării lucrărilor de laborator, valoare= 4800 lei. 

 

În ședință s-au adoptat următoarele măsuri: 

 Organizarea și derularea de acțiuni de informare și aplicații practice în vederea preîntâmpinării 

infecțiilor cu viruși –responsabil: conf.univ.dr. Mihail George MAN cu sprijinul tuturor 

decanilor și responsabililor de compartimente; 

 Dotarea în regim de urgență a tuturor spațiilor sanitare cu dispersoare de săpun lichid și 

dezinfectanți. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


