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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 10.11.2021 

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 10.11.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează bugetul destinat finanțării formelor de stimulare a desfășurării activităților de 

cercetare științifică și creație universitară în anul bugetar 2022, astfel:  

▪ Stimularea activității de cercetare științifică și creație universitară- publicarea de articole în 

reviste Web of Science, cu factor de impact, obținerea de brevete de invenție, rezultate de 

performanță în creația universitară- 61 000 lei; 

▪ Decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice- 26 000 lei; 

▪ Competiția internă de proiecte de cercetare științifică- 150 000 lei; 

▪ Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență- 8 000 lei; 

▪ Stimularea participării la competițiile naționale și internaționale de proiecte de cercetare –

dezvoltare-inovare- 20 000 lei. 

Total buget = 265 000 lei. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor de acordare de ore în regim de plata cu 

ora pentru publicarea de articole în reviste cotate ISI în anul 2020 și pentru depunerea de proiecte în 

competițiile naționale și internaționale, astfel: 

▪ Președinte: prof.dr.ing.habil. Adrian Clenci- prorector CSI; 

▪ Membri: conf.dr.ing. Ana Gavriluță, director CCDI&TT 

    lect.univ.dr. Mircea Bărbuceanu, reprezentant SLUP; 

    conf.dr.ing. Alin Mazăre, reprezentant ASUP; 

    ec. Aura Brașoveanu, reprezentant Direcția Economică. 

 

Art.3. Se avizează Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii e licență și masterat 

– ediția 2, revizia 1. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează  Metodologia de alocare a burselor din venituri proprii UPIT pentru anul universitar 

2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează  propuneri privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din 

taxa anuală de școlarizare, pentru anul universitar 2021-2022. Se mai pot depune solicitări până la data 

de 19.11.2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.6. Se aprobă centralizatorul burselor alocate în semestrul I al anului universitar 2021-2022. 

 

Art.7.  Se aprobă centralizatorul bursierilor statului român în anul universitar 2021-2022. 

 

Art.8. Se avizează acordarea reducerii cu 60 lei/lună a chiriei/contravaloarea utilităților, pentru 

studentul Rădulescu Andrei Mădălin de la FMT/AR/III. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.9. Se aprobă redistribuirea unui  loc subvenționat la FSED/Drept, anul I începând cu semestrul II. 

 

Art.10. Se aprobă redistribuirea unui  loc subvenționat de la master Materiale și Tehnologii Nucleare 

la master Chimie Criminalistică, anul II, începând cu semestrul II. 

 

Art.11. Se aprobă retragerea de pe Ordinul de exmatriculare nr. 168/29.10.2021 a studentului Orjanu 

A.L. Robert, poziția 13 la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. 

 

Art.12. Se aprobă acordarea ajutorului de naștere conform Contractului Colectiv de Muncă dnei. 

conf.univ.dr. Ionescu (Belu) Nadia de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. 

 

Art.13. Se aprobă eșalonarea plății, în acord cu Direcția Juridică, pentru contravaloarea subvenției de 

la UPIT pentru studentul Florea Mihai Vlad, admis la Academia de Poliție ”Al. I. Cuza”.  

 

 Art.14. Se aprobă taxa pentru cursul de securitate cibernetică în valoare de 400 lei/semestru pentru 

elevi/studenți/masteranzi respectiv 800 lei/semestru pentru celelalate persoane și mărirea cuantumului 

taxei pentru modulele cursului CCNA la valoarea de 350 lei/semestru pentru elevi/studenți/masteranzi 

respectiv 700 lei/semestru pentru celelalate persoane, cursuri susținute în cadrul Academiei CISCO 

UPIT. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ SPSU – achiziție stingătoare, suporți metalici fixare perete stingător, valoare= 1260 lei; 

▪ Baza Sportivă – achiziție echipamente iluminat, valoare= 1470 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție echipamente informatice, valoare= 578000 lei; 

▪ Direcția Juridică – achiziție echipamente informatice, valoare= 2870 lei. 

 

Art.16.Se amână redistribuirea activităților didactice și modificarea extrasului de PO al Departamentului 

de Asistență Medicală și Kinetoterapie ca urmare a vacantării orelor atribuite d-lui conf. univ. dr. Manu 

Constantin Dan și se solicită depunerea refuzului scris privind efectuarea acestora. 

 

Art.17. Se amână aprobarea programărilor de concedii de odihnă pentru anul 2022. Personalul didactic 

auxiliar va fi în concediu de odihnă toată luna august, excepțiile vor fi justificate de către șefii 

compartimentelor prin notă atașată la programarea transmisă și se vor aproba punctual. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 


