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                                                                                        Nr. 16899/09.12.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 09.12.2021 

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 09.12.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Învățământ cu 

Frecvență Redusă. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Planul operațional al Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă pentru anul 

universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universitare 

de licență ale Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă.  Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.4. Se avizează Raportul sintetic privind evaluarea activităților cadrelor didactice și de cercetare în 

anul universitar 2020-2021 întocmit la nivelul CMCPU. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.5. Se avizează: 

– Procedură de fundamentare a statului de funcțiuni și a plăților salariale din cadrul Școlii Doctorale 

Știința Sportului și Educației Fizice;  

– Procedură de fundamentare a valorii prestațiilor pentru remunerarea activității în regim de plata cu 

ora din cadrul Școlii Doctorale Filologie; 

– Procedură de fundamentare a valorilor prestațiilor pentru remunerarea activității în regim de plata cu 

ora din cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinară; 

– Procedură de fundamentare a valorilor prestațiilor pentru remunerarea activității în regim de plata cu 

ora din cadrul Școlii Doctorale Ingineria Autovehiculelor. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă documentul-cadru pentru întocmirea rapoartului anual privind starea facultăților, 

întocmite de decani, pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2020-2021. Termenul de 

finalizare a raportului este 20.02.2022. 

 

Art.7. Se aprobă documentul-cadru pentru întocmirea rapoartului anual de către Directorul CRC&D-

AUTO privind activitatea desfășurată în anul universitar 2020-2021. Termenul de finalizare a raportului 

este 20.02.2022. 
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Art.8. Se aprobă, la propunerea Comisiei paritare, acordarea ajutorului de înmormântare în cazul 

decesului unui salariat al instituției, în următoarele condiții: 

▪ Cuantumul ajutorului de înmormântare este la nivelul unui salariu mediu brut stabilit prin 

Legea bugetului de stat, pentru anul în curs; 

▪ Se acordă : - soțului supraviețuitor/soției supraviețuitoare; 

                               - copiiilor; dacă sunt mai mulți copii se va plăti un singur ajutor primului  solicitant;  

▪ Termenul de depunere a cererii de acordare a ajutorului este de maxim 90 de zile de la data 

decesului. 

 

Art.9. Se acordă ajutorul de înmormântare dnei. Mihaela Andronescu la decesul soțului, lect.univ.dr. 

Stelian-Corneliu Andronescu. 

 

Art.10. Se aprobă desfășurarea unei misiuni de audit intern în perioada 13-17.12.2021 privind 

verificarea desfășurării stagiilor de practică studențească în anul universitar 2020/2021. 

 

Art.11. Se aprobă desfășurarea unei misiuni de audit intern în perioada 13-17.12.2021 privind 

verificarea desfășurării examenului de finalizare studii 2021. 

 

Art.12. Având în vedere necesitatea continuării procedurii de lichidare și radiere a societății comerciale 

UPIT Noua Generație SRL precum și expirarea mandatelor  de administrator și de membri în Consiliul 

de Administrație al societății și demisiile din aceste funcții, se impune nominalizarea altor persoane în 

calitatea de administrator cu funcția de  Președinte al CA al S.C.Upit Noua Generație și altor două 

persoane în calitatea de administratori cu funcția de membri în CA al acestei societăți. 

Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarea componență: 

Președinte al CA: Conf.univ.dr. Ionuț Adrian Sămărescu- cu funcția de administrator; 

Membri în CA:    - Prof.dr.ing.habil. Adrian Clenci- cu funcția de administrator; 

                             - Conf.dr.ing. Mihai Oproescu- cu funcția de administrator. 

 

Art.13. Se aprobă derularea activităților didactice la grupele de studenți internaționali admiși la studii 

la Programul pregătitor de limba română după un program adaptat fiecărei grupe. 

 

Art.14. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de PO la Departamentul de Limbă, 

Literatură, Istorie și Arte, începând cu data de 01.12.2021 de la dna Enescu Maria către alte cadre 

didactice din departament. 

 

Art.15. Se avizează înființarea unui Birou pentru digitalizare și verificare teze de doctorat în subordinea 

Directorului CSUD. Se va întocmi ROF, organigramă cu numărul de posturi și profilul acestora precum 

și necesarul de echipamente pentru dotare. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.16. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat, începând cu semestrul al II-lea către studenta 

Gheorghe Nicoleta Magdalena prin retragerea studentei Șoagher Lavinia Mihaela la FSED/CIG/I. 

 

Art.17. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat, începând cu semestrul al II-lea la FSESSP, 

astfel:  

- Asistență Socială anul II, de la Perșinaru Roxana la Nica Maria Mihaela; 

- Asistență Socială anul III, de la Gogolan Ioana Roxana la Cîrstea Elena Alexandra; 
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- PIPP Vâlcea anul I, de la Rizea Alina Elena la Ghiță (Ionescu) Elena Alina; 

- PIPP C-Lung anul III, de la Gava Mihaela Alexandra la Mircea Maria Mihaela. 

 

Art.18. Se aprobă emiterea Ordinului de exmatriculare a studentei Ene O.F. Maria Alexandra- 

FSESSP/Asistență Socială/II. 

 

Art.19. În cazul studentelor Cacipu Cristina Georgiana și Nițu Valentina Ștefania de la FSED/Drept 

pentru care a fost aprobată trecerea pe locuri cu taxă deoarece s-au înmatriculat la Școala de Agenți de 

Poliție Câmpina nu este necesară restituirea subvenției până la data trecerii pe loc cu taxă. 

 

Art.20. Se aprobă transferul sumei de 1750 lei, reprezentând contravaloarea primei tranșe din taxa de 

studii, de la programul de studii Informatică la programul de studii Conversie Informatică. 

 

Art.21. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro,  contravaloarea taxei de studii pentru studentul Akram 

Wahbi, achitată dintr-o eroare de două ori.  

 

Art.22. Se aprobă cererea de reînmatriculare pentru  Ion Monica de la FMT/TCM/IV fără plata taxei 

de reînmatriculare. 

 

Art.23. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022 pentru personal didactic auxiliar 

și nedidactic la FECC și personal didactic auxiliar la CFM. 

 

Art.24. Se avizează programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022 pentru personal didactic din 

cadrul DECIE. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

  

Art.25. Se aprobă plata taxei de membru al UPIT în EUA pentru anul 2022 în cuantum de  2799 euro. 

 

Art.26. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ FTLIA – achiziție echipamente informatice, valoare= 7006 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție echipamente laborator, valoare= 1350 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție dispozitive laborator pentru Laboratorul de Automobile Inteligente, 

valoare= 1758 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție materiale laborator, valoare= 10909,2 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție materiale și echipamente laborator, valoare= 19578 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție materiale și echipamente laborator, valoare= 20497,75 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție servicii instruire și soluții laborator, valoare= 20718,72 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție materiale laborator, birotică, papetărie, valoare= 15467,76 lei; 

▪ CRC&D-AUTO – achiziție soluții și substanțe pentru laborator, valoare= 9723,78 lei; 

▪ FMT – achiziție echipamente informatice, valoare= 4050 lei; 

▪ FMT – achiziție echipamente laborator, valoare= 2925 lei; 

▪ FMT – achiziție tablete Wacom One 13, valoare= 6000 lei; 

▪ CTICI –servicii alocare și mentenanță clase de adrese internet (clasa 193.230.188.0/24), 

valoare= 1550 lei; 

▪ FTLIA – achiziție USB card 16 Gb, valoare= 999,60 lei; 

▪ FECC – achiziție aparat măsurare câmp magnetic, valoare= 899 lei; 

▪ CTICI –prelungire închiriere licențe Microsoft Office 365, valoare= 13000 lei; 

▪ CTICI –prelungire soluție securitate Untagle NG Firewall, valoare= 11500 lei; 
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▪ CTICI –prelungire contract mentenanță infrastructură de fibră optică și telefonie VoIP, valoare= 

7800 lei; 

▪ CTICI –prelungire act adițional contract prestări servicii date prin fibră optică,  

valoare=10800 lei; 

▪ Prorector RI- conf.dr. Corina Georgescu – achiziție materiale și servicii publicitate, valoare= 

80549,7 lei; 

▪ Prorector RI- conf.dr. Corina Georgescu – achiziție echipamente și materiale birotică, valoare= 

6998,5 lei. 

 

Art.27. Se respinge solicitarea Facultății de Mecanică și Tehnologie privind transformarea postului de  

Secretar II M în Secretar III S. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- situația dosarelor de autoevaluare a programelor de studii pentru ARACIS; Se acordă termen 

10.01.2022 pentru depunerea acestora la CMCPU, în caz contrar programele vor fi propuse pentru 

scoaterea din HG. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


