
ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

          

                                                                                        Nr. 14954/03.11.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 03.11.2021 

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 03.11.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Se aprobă organizarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă în cadrul Serviciului Intern 

de Protecție și Pază în vederea elaborării  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului 

de securitate și sănătate în muncă. 

 

Art.2. Se aprobă Ordinul de exmatriculare nr. 168/29.10.2021 pentru studenții care au îndeplinit 

condițiile de promovare în an superior de studii dar nu s-au înscris. 

 

Art.3. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dlui. lect. univ. dr. Stelian Corneliu 

ANDRONESCU în regim de plata cu ora dlui. lector univ.dr. Eduard ASADURIAN, începând cu data 

de 25.10.2021. 

 

Art.4. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat rămas vacant de la Electronică Aplicată anul II la 

Calculatoare anul II, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022. 

 

Art.5. Se aprobă redistribuirea locului subvenționat rămas vacant prin exmatricularea unei studente la 

FMT/TCM/II. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat rămas vacant de la FSED începând cu semestrul 

al II-lea al anului universitar 2021/2022. 

 

Art.7.Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar programarea concediilor de odihnă 

pentru anul 2022 la Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. 

 

Art.8. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022, astfel: 

▪ Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate – personalul didactic 

auxiliar și laboranți; 

▪ Colegiul Terțiar Nonuniversitar –personalul didactic auxiliar; 

▪ Centrul pentru Relații Internaționale –personalul didactic auxiliar. 

 

Art.9. Se aprobă scoaterea din Ordinul de exmatriculare nr. 167/30.09.2021 a studentului Manolache 

George/ FECC (poziția 103). 
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Art.10. Se aprobă restituirea actelor în original de la dosarul personal al studentului Dumitrescu 

Nicolae Marius/FSEFI/TAPI, urmând ca debitul înregistrat să fie recuperat prin procedură juridică.  

 

Art.11. Se aprobă plata eșalonată în perioada octombrie-decembrie 2021 a debitului restant în cuantum 

de 1950 lei pentru studentul Manea Alexandru/FMT/IEI.  

 

Art.12. Directorii Departamentelor/Compartimentelor vor transmite Serviciului RU actele adiționale 

la CIM în care să precizeze modul în care se vor desfășura activități specifice în regim de muncă la 

domiciliu (unde este cazul) fără a aduce modificări la Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

activităților didactice. 

 

Art.13. Se aprobă punerea la dispoziția IPJ Argeș a 2 săli de concurs în data de 6 noiembrie 2021.  

 

Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ – taxă de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale și 

montare contoar la Casa Universitarilor, valoare= 154,70 lei; 

▪ DGA –servicii de mentenanță predictivă, preventivă și corectivă pentru sistemele de control 

acces (bariere), valoare= 17400 lei; 

▪ Biroul UPIT Media și Comunicare – prelungire domeniu upitmedia.ro , valoare= 800 lei; 

▪ Baza Sportivă – achiziție cartuș imprimantă, valoare= 323 lei; 

▪ FECC – service și depanare multifuncțional, valoare= 900 lei; 

▪ Serv. Administrativ –serviciu prestat pentru emitere autorizație de alimentare cu apă  și 

evacuare ape uzate Corp B, valoare= 297,50 lei. 

 

Art.15. Se avizează actualizarea taxelor și tarifelor pentru anul universitar 2021-2022 prin introducerea 

tarifelor de închiriere a spațiilor cu destinație sportivă. Se transmite spre aprobare senatului universitar. 

 

Art.16. Se respinge solicitarea Fundației Leul Albastru privind punerea la dispoziție a unui spațiu în 

cadrul UPIT în vederea implementării, desfășurării și susținerii conceptului de economie circulară prin 

crearea Centrului Integrat de Economie Circulară Argeș. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ Decanii și șefii de compartimente au obligația să anunțe toate cazurile de infectări cu virusul 

Covid; 

▪ Comisia paritară se poate întruni în scopul amendării CCM cu referire la modul în care ajutorul 

de înmormântare se poate acorda familiei salariatului decedat. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 


