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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 15.12.2021 

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 15.12.2021, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Universității din Pitești componența 

comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice vacante 

scoase la concurs în sem. I al anului universitar 2021-2022. 

 

Art.2. Se avizează revizuirea organigramei UPIT astfel: 

▪ mutarea Centrului de Management al Proiectelor în subordinea Rectorului; 

▪ înființarea Biroului de Etică și Integritate Academică în subordinea Directorului CSUD.  

 Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează înființarea unui post de Secretar III S la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează lista de beneficiari a burselor Start UPIT. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.5. Se avizează Strategia UPIT de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și de verificare a 

respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă transmiterea către ARACIS a acordului exprimat cu privire la conținutul, observațiile 

și recomandările Raportului de evaluare externă periodică a I.O.S.U.D. – UPIT. 

 

Art.7. Se avizează Procedura operațională privind verificarea respectării eticii și deontologiei 

universitare în elaborarea tezelor de doctorat, pentru perioada 1990-2016, din Universitatea din Pitești. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Etică și Integritate Academică. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.9. Se avizează plata în regim de PO pentru prof. univ. dr. Adrian Titieni- cadru didactic asociat la 

Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte la programul de studii de licență Artele Spectacolului 

la nivel de profesor bază în anul universitar curent. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se aprobă cuantumul taxei care trebuie achitată pentru anul universitar curent de către studenta 

Nițu Valentina Ștefania/FSED/Drept/II care s-a retras de pe loc subvenționat. 

 

Art.11. Se aprobă anularea redistribuirii unui loc subvenționat studentei Oncioiu Bianca 

Elena/FSED/CIG/I (a renunțat la subvenție) și repartizarea lui studentului Stan Andrei Cătălin, începând 

cu semestrul al II-lea. 

 

Art.12. Se aprobă redistribuirea a 3 locuri subvenționate la FSED/Drept/I și a unui loc la 

FSED/Administrarea Afacerilor/I, începând cu semestrul al II-lea, locuri devenite disponibile prin 

retragerea unor studenți de la studii. 

 

 Art.13. Se aprobă semnarea  actului adițional la contractul de comodat nr. 203/30.03.2001 încheiat între 

Universitatea din Pitești și SSI Pitești. 

 

Art.14. Se aprobă semnarea  actului adițional la contractul de închiriere nr. 1799/28.02.2007 încheiat 

între Universitatea din Pitești și SSI Pitești. 

 

Art.15. Se aprobă acoperirea sumei de 5497 lei din fondurile proprii UPIT, suma reprezentând cheltuială 

suplimentară pe linia de Management a proiectului ROSE AG 173/NCII/2019. 

 

Art.16. Se aprobă Procesul Verbal privind constatările și concluziile comisiei de casare a activelor fixe 

și a bunurilor de natura obiectelor de inventar din cadrul patrimoniului UPIT în anul 2021. 

 

Art.17. Se acordă ajutor de înmormântare dnei. Andronescu Domnica Mihaela, în cuantum de 5380 lei 

(salariul mediu brut, conform referatului Comisiei Paritare Upit nr. 16568/07.12.2021), la decesul 

soțului. 

Art.18. Se acordă ajutor de înmormântare dnei. Voica Mariana la decesul mamei. 

 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ - achiziție materiale pentru reparații instalații sanitare în Corp S,  

 valoare= 1607 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru reparații instalații sanitare în Corp I,  

valoare= 1717 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru reparații instalații sanitare în Corp T,  

valoare= 3000 lei. 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ Prorectorii UPIT și Directorul General Administrativ vor prezenta rapoarte individuale de activitate 

pe anul calendaristic 2021 până la data de 17.01.2022; 

▪ Se pot organiza activități specifice Pomului de Crăciun cu respectarea normelor sanitare impuse și 

informarea administratorilor de corpuri. 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


