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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 03.02.2021 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 03.02.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament de organizare și funcționare al Direcției Generale Administrative″, 

ediția a II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor depuse conform Procedurii operaționale 

privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice, pentru anul 2020, 

astfel: 

- prof.dr.ing.habil. Adrian CLENCI- președinte; 

- ș.l.dr.ing. Ana GAVRILUȚĂ- membru; 

- conf.dr.ing. Alin MAZĂRE- membru; 

- lect.dr. Mircea BĂRBUCEANU- membru; 

- adm. fin. Iuliana PÎRNUȚĂ- reprezentant Direcția Financiară. 

 

Art.3. Se aprobă plata tarifului de 1386 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferente programului de studiu de licență Energetică și tehnologii nucleare în Registrul 

Național al Calificărilor din Invățământul Superior.  

 

Art.4. Se aprobă plata tarifului de 346 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferente programului de studiu de masterat Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 

industriale în Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior.  

 

Art.5. Se aprobă solicitarea formulată de Alianța Franceză privind desfășurarea examenelor DELF-

DALF în sălile UPIT din corpul I, în perioada 20-21 februarie 2021, cu respectarea tuturor normelor 

sanitare impuse. 

 

Art.6. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Direcția Juridică – achiziție servicii de acces  la bazele legislative iLegis și Legis Plus, valoare= 

6000 lei; 

▪ Direcția Juridică – achiziție publicația Buletinul Procedurilor de Insolvență, servicii de furnizare 

pe bază de abonament anual, pe suport electronic, valoare= 2000 lei; 

▪ DGA – achiziție servicii de pază campus Corp B Gh. Doja pentru 12 luni, valoare=177700,32 lei; 

▪ Direcția Juridică – achiziție Kit de semnătură electronică constând în certificat digital calificat 

valabil 3 ani, dispozitiv criptografic și aplicație clickSIGN, valoare= 570 lei. 
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▪ DGA –efectuarea unui curs de calificare pentru agent de securitate, 6 persoare, valoare= 2400 lei. 

 

Art.7. Se amână rezoluția în cazul cererii dnei. as.univ. Tamaș Monica/FTLIA/DLLIA privind 

desfășurarea unor activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Hyperion. Se solicită 

depunerea declarației pe propria răspundere din care să reiasă că sunt respectate prevederile privind 

timpul de muncă. 

 

Art.8. Se aprobă întocmirea tabelului nominal cu studenții restanțieri la plata taxei de studiu aferentă 

semestrului al II-lea cu data de 11.02.2021 și suspendarea calității de student a restanțierilor. 

 

Art.9. Se respinge plata retroactivă a activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora în lunile 

octombrie, noiembrie și decembrie 2020 de către dl. lect.dr. Tudorel Popescu- cadru didactic asociat la 

FTLIA. 

 

Art.10. Se aprobă redistribuirea a două locuri subvenționate la FMT/AR/I și un loc subvenționat la 

FMT/IMFP/I începând cu semestrul al II-lea. Locurile sunt disponibile prin retragerea de la studii a 

studenților care le-au ocupat în sem. I. 

 

Art.11. Consiliul de Administrație ia act de planurile de măsuri de redresare financiară a 

Departamentelor din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept, Facultății de Teologie, Litere, 

Istorie și Arte și Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică și dispune centralizarea și analiza 

acestora de către Prorectorul pentru Calitatea Învățământului. 

 

Art.12. Se aprobă corectarea unei erori materiale produsă în cazul postului de secretar gestiune studenți 

scos la concurs la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. Postul scos la concurs este Secretar II M. 

 

Art.13. Consiliul de Administrație solicită dlui. prof.univ.dr. Sebastian Pârlac, în calitate de Președinte 

al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a comisiei. 

 

În ședință au fost prezentate următoarele informări: 

▪ Facultatea de Științe Economice și Drept a hotărât, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 

curent, desfășurarea tuturor activităților didactice în mod online în conformitate cu ″Procedura 

FSED privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în regim online″și Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020-2021. 

▪ Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a hotărât, pentru semestrul al II-lea al anului 

universitar curent, desfășurarea tuturor activităților didactice în mod online în conformitate cu 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020-

2021- scenariul 3. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 


