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                                                                                        Nr. 9118/14.07.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 14.07.2021 

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 14.07.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Metodologie privind menținerea calității de titular în învățământ și/sau cercetare a 

cadrelor didactice sau de cercetare care împlinesc/au împlinit vârsta de 65 de ani, pe baza evaluării 

anuale a performanțelor academice″ ediția a II-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat″. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează Act adițional la Contractul de Studii de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și 

Arte, programul de studii de licență Teologie Ortodoxă. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de 

doctorat în anul universitar 2021-2022. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează repartizarea locurilor de la buget și buget cu bursă pe școli doctorale și domenii de 

doctorat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează cuantumul taxelor de școlarizare pentru programele universitare de doctorat valabile 

pentru anul universitar 2021-2022. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează componența Comisiei de evaluare și asigurare a calității (CEAC-SDI) la Școala 

Doctorală Interdisciplinară. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează transformarea postului de Referent specialitate II S în Referent debutant S în cadrul 

Biroului UPIT Media și Comunicare în vederea scoaterii la concurs. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.9. Se avizează transformarea postului Secretar II S în Secretar I S, post prevăzut în cadrul Biroului 

UPIT Media și Comunicare din structura Centrului de Marketing Universitar. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar 
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Art.10. Se aprobă plata sumei de 24702 lei către ARACIS pentru evaluarea periodică a programului de 

studii universitare de licență Matematică (cu frecvență). 

 

Art.11. Se aprobă achiziția de servicii de acces prin Anelis+ a următoarelor resurse electronice de 

documentare științifică: Science Direct; Scopus; MathSciNet. Valoare achiziție= 118 524 lei. 

 

Art.12. Se aprobă: 

▪ reportarea sumei de 1980 euro pentru anul universitar 2021-2022 pentru Benmerieme Oualid 

▪ restituirea sumei de 1980 euro pentru Abo Orah Bahaa; 

▪ reportarea sumei de 1980 euro pentru anul universitar 2021-2022 pentru Obadah Abo Orah. 

 

Art.13. Se avizează numirea Rectorului UPIT, dl. conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan, drept 

reprezentant legal al Societății ”UPIT NOUA GENERAȚIE SRL” și alocarea spațiului din str. Târgu 

din Vale nr.1, clădirea Editură, imobil Academica, Camera 1, cu titlul de sediu social al Societății ”UPIT 

NOUA GENERAȚIE SRL” până la finalizarea procesului de radiere a societății. Se transmit spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.14. Se aprobă plata contravalorii a 2 imprimante din veniturile proprii ale UPIT, achiziționate în 

cadrul proiectului POCU E.T.I.C. Cod SMIS 2014+:128215. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ materiale de papetărie, birotică necesare procesului de Admitere 2021, valoare=17776,85 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp B – Central = 11904,16 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Căminele nr. 2 și 3 = 6577,9 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp T = 4359,6 lei; 

▪ Serv. Administrativ – deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp S = 4460,4 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp I = 4325,7 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Clădire Rectorat = 1522 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp B = 4367 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Sala de Sport nouă = 1747,4 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp C = 2338,7 lei; 

▪ Serv. Administrativ –deratizare, dezinsecție și dezinfecție Corp A = 4313,5 lei; 

▪ Serv. Administrativ –servicii emitere autorizație de alimentare cu apă și evacuare ape uzate 

menajere, industriale și pluviale Corp D = 297,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –servicii emitere autorizație de alimentare cu apă și evacuare ape uzate 

menajere, industriale și pluviale Corp A = 297,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –reparații după avarie din sala A 104 = 1000 lei; 

▪ Biroul Achiziții Publice – achiziție kit semnătură electronică = 430 lei; 

▪ Serv. Administrativ –intervenție tehnică pentru remediere defecțiuni accidentale= 2227,68 lei. 

 

Art.16. Se amână rezoluția în cazul cererii  de  mobilitate a studentului Stoica Riccardo de la 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport la UPIT, Facultatea de 

Științe, Educație Fizică și Informatică până la completarea documentelor necesare cu situația școlară de 

la instituția de la care se face mobilitatea. 

 

Art.17. Se amână rezoluția în cazul studentei Fieroiu Ana-Maria, programul de studii Drept IF, loc 

subvenționat, pentru prezentarea unui punct de vedere din partea Secretar Șef. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ Informare privind finalizarea depunerilor de proiecte în  competiții finanțate de UEFISCDI: 

▪ Informare privind activitatea de cercetare desfășurată în cadrul CRC&D Auto cu propunerea ca 

Directorul CRC&D Auto să fie invitat, când este cazul,  la ședințele Consiliului de Administrație; 

▪ Platforma de admitere online se închide pentru toate facultățile în data de 20.07.2021; 

▪ Propuneri privind modul de alocare a sumelor deblocate din sold pentru burse se transmit spre 

centralizare la Comp. Activități Sociale până la data de 19.07.2021; 

▪ Se inventariază la nivel de universitate serverele disponibile și se analizează posibilitatea ca unul 

dintre acestea să fie utilizat de Biblioteca UPIT pentru materialele digitizate. Termen19.07.2021. 

În funcție de analiza efectuată la nivelul CTICI se va lua hotărârea achiziției unui server nou. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


