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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 12.01.2022 

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 12.01.2022, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă componența comisiei care va verifica îndeplinirea condiţiilor minimale de participare 

a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, desfășurat în sem. I al anului 

universitar 2021-2022: 

• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU - Președinte  

• Prof.univ.dr.ing. Adrian CLENCI – Membru 

• Conf.univ.dr. Amalia DUȚU-Membru 

• Conf.univ.dr. Loredana TUDOR - Membru 

• Veronica GHERGUȘ - Secretar  

 

Art.2. Se aprobă Proiectul planului de școlarizare 2022-2023 la nivelul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar, solicitat de Ministerul Educației conform calendarului ce se constituie anexă la 

Ordinul nr. 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 

 

Art.3. Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale Asistent 

Medical Generalist din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar. 

 

Art.4. Se aprobă  emiterea deciziei pentru transferul sumei de 5.000.000 lei din contul de excedent al 

anului precedent în contul de venituri bugetare pentru acoperirea golurilor temporare de casă. 

 

Art.5. Se avizează actualizarea tarifului de plata cu ora la nivelul postului de asistent cu vechime 

minimă, conform cu prevederile OUG 130/17.12.2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă propuneri privind sprijinirea Școlilor Doctorale în vederea internaționalizării. 

 

Art.7. Se avizează eliminarea din oferta educațională a FTLIA a programelor de studii de licență Limba 

și literatura franceză – Limba și literatura engleză și Limba și literatura română – Limba și literatura 

engleză (Râmnicu Vâlcea), începând cu anul universitar 2022-2023. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 
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Art.8. Se aprobă redistribuirea a 4 locuri subvenționate la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 

devenite disponibile prin retragerea unor studenți, începând cu semestrul al II-lea. 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea elevei Dumitru Cosmina Florinela de la Colegiul Terțiar Nonuniversitar  

privind amânarea plății celei de-a doua tranșă (1300 ron) din taxa de școlarizare până la data de 

18.03.2022. 

 

Art.10. Se respinge solicitarea dlui. lect.univ.dr. Bărbuceanu Mircea privind finanțarea din venituri 

proprii UPIT a unui experiment de fizică fundamentală și se recomandă înscrierea proiectului în 

Competiția internă de proiecte de cercetare științifică. 

 

Art.11. Se aprobă solicitarea S.C.Fort Security privind majorarea tarifului orar de prestare a serviciului 

de pază la obiectivul UPIT cu un procent de 10,86% (procent rezultat prin creșterea salariului minim 

brut) până la data expirării contractului de prestări servicii. 

 

Art.12. Se aprobă decontarea serviciilor de cazare pentru cadrele didactice și servicii de transport pe 

cablu pentru studenții de la specializarea EFS/Schi în valoare de= 4720 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Având în vedere că în actualul context pandemic Universitatea din Pitești își desfășoară activitatea 

conform scenariului 2 (participarea în sistem  mixt: prezență fizică și online) din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021-2022, Consiliul de 

Administrație solicită decanilor facultăților din structură ca până marți, 18.01.2022 să transmită 

Hotărârea Consiliului Facultății privind modul de desfășurare a sesiunii de examene ian-febr. 2022. În 

acest scop se vor organiza ședințe de departament și se vor consulta studenții. Decizia finală a Consiliului 

de Administrație va fi bazată pe Hotărârile Consiliilor Facultăților. 

- Decanii sunt direct răspunzători de transmiterea până luni, 17.01.2022, a notelor explicative privind 

nefinalizarea dosarelor de autoevaluare pentru ARACIS, conform calendarului specific. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


