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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 02.02.2022 

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 02.02.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă criteriile și punctajele asociate rezultatelor activităților de cercetare științifică de 

excelență pentru competiția ”Stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență – 2021”. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor privind decontarea cheltuielilor de 

publicare și de participare la manifestări științifice aferente anului 2021, astfel: 

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

- Membri:    conf.univ.dr.ing. Ana Gavriluță- director CCDI&TT; 

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

         conf.univ.dr.ing. Alin Mazăre- reprezentant ASUP; 

         ec. Iuliana Pîrnuță- reprezentant Direcția Economică. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei pentru aplicarea Programului EURO 200- acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022, astfel: 

 - Conf.univ.dr. Adrian SĂMĂRESCU – Prorector – Președinte 

 - Lucia STAN – Director Economic – Membru 

 - Lect.univ.dr. Sorin FIANU – Director C.A.S. – Membru 

 - Smaranda GĂVAN – Secretar Șef – Membru 

 - Elena MATEESCU – Consilier Juridic - Membru 

 - Vasile GHINEA – Reprezentant al studenților în Senatul UPIT - Membru 

 - Constantin Valentin TUȚĂ – Secretar comisie. 

 

Art.3. Se aprobă, la propunerea FSESSP, derularea activităților didactice după un program adaptat 

pentru fiecare grupă de studenți internaționali. 

 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar componența comisiilor de 

finalizare a studiilor de masterat la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, sesiunea februarie 2022. 

 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea Departamentului de 

Autovehicule și Transporturi privind  continuarea activității dlui. prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu 

ca titular, după data pensionării, până la finalul  anului universitar 2021-2022.  
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Art.6. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat la programul de studii de licență Drept, anul I, 

începând cu semestrul al II-lea. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea a 3 locuri subvenționate la  Facultatea de Electronică, Comunicații și 

Calculatoare, începând cu semestrul al II-lea, astfel: 

- 1 loc la specializarea Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale, anul I; 

- 2 locuri la specializarea Sisteme de conversie a energiei, anul I. 

 

Art.8. Se aprobă plata sumei de 1524 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferente programului de studii universitare de licență "Asistență medicală generală" în 

Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior. 

 

Art.9. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dnei. conf.univ.dr. Maria Pescaru, conform 

Art.29, alin (5) din Contractul Colectiv de Muncă. 

 

Art.10. Se aprobă  următoarele referate de necesitate: 

-  Serv. Administrativ –– servicii de pază la intrarea în Rectoratul UPIT până la data de 31.12.2022, 

valoare= 141154,35 lei; 

- Serv. Administrativ –dezinsecție și deratizare la căminele studențești 2 și 3, valoare= 6395,20 lei; 

- Serv. Administrativ – ITP, RCA, combustibil camion Scoala de șoferi, valoare= 1625 lei; 

- Serv. Administrativ – împrejmuire cu gard zincat în zona de nord a parcării de la Rectorat, 

valoare=1202,49 lei. 

 

Art.11. Având în vedere că studenta Ancuța Dolofan, care este reprezentantul studenților în Consiliul 

de Administrație, a înregistrat 3 absențe nemotivate de la ședințele online, se aprobă desemnarea unui 

alt student în această calitate, student ce va fi ales democratic dintre studenții care fac parte din consiliile 

facultăților, până la formarea unei asociații reprezentative a studenților care să onoreze obligațiile ce îi 

revin. Acest demers va fi coordonat de prorectorul RSAMSE. 

 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Orarele activităților didactice pentru semestrul II se întocmesc în conformitate cu scenariul 1 din 

Metodologia de desfășurare a activităților didactice în anul universitar 2021/2022; 

- Formular propus spre completare de CTICI despre utilizarea/neutilizarea adresei institutionale de 

email. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 


