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                                                                                        Nr. 1350/09.02.2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 09.02.2022 

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 09.02.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Raport sintetic privind evaluarea satisfacției studenților în raport cu produsul 

educațional global". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează "Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul 

universitar 2020-2021". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează " Regulament de Organizare și Funcționare a  Centrul pentru Relații Internaționale 

(CpRI) ", ediția a-III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează susținerea examenului de finalizare studii în sesiunea iunie-iulie 2022  de către 

studenții de la programul de studii universitare de licență Artele Spectacolului – Actorie, promoția 

2019-2022, în cadrul Facultății de Arte, Universitatea ”Ovidius” din Constanța. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă plata tarifului în cuantum de1524 lei  pentru verificarea dosarului în vederea validării 

și înscrierii calificării aferente programului de studii universitare de licență Terapie Ocupațională, din 

cadrul FSEFI, în Registrul Național al Calificărilor din Invățământul Superior. 

 

Art.6. Se aprobă plata către ARACIS a taxei pentru evaluarea periodică a domeniului de studii 

universitare de master Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, valoare= 

6175,50 lei lei. 

 

Art.7. Se aprobă plata către ARACIS a taxei pentru evaluarea periodică a domeniului de studii 

universitare de master Inginerie Electrică, valoare= 4117 lei. 

 

Art.8. Se aprobă plata către ARACIS a taxei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare Limbi Moderne Aplicate, valoare=  24702 lei. 

 

Art.9. Se aprobă plata către ARACIS a taxei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de masterat, domeniul de studii Teologie, valoare= 12351 lei.  
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Art.10. Se avizează solicitarea privind alocarea unor spații UPIT pentru Direcția Județeană de Statistică 

Argeș, timp de 21 de luni începând cu 01.03.2022, pentru 35 de persoane. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă plata taxei de membru EfVET pentru anul 2022 în valoare de 300 euro. 

 

Art.12. Se aprobă plata taxei de membru ANELIS PLUS pentru anul 2022 în valoare de 15000 lei. 

 

Art.13. Se aprobă clasamentul final al cererilor de proiecte depuse în cadrul Competiției Interne de 

Proiecte de Cercetare Științifică (CIPCS), componenta "Proiecte inter-facultăți", ediția 2021.  

Având în vedere bugetul alocat în cuantum de 150 000 lei, se pot finanța următoarele  3 cereri de proiect 

care însumează 146 000 lei: 

▪ Tehnici avansate de obținere a unor extracte vegetale şi amestecuri nanostructurate cu efecte 

neuroprotectoare și antimicrobiene, domeniul competițional: Științe; 

▪ Dezvoltarea unui sistem de amorsare rapidă a convertoarelor catalitice pentru adaptarea 

autoturismelor la viitoarea normă de depoluare EURO7, domeniul competițional: Științe 

Inginerești; 

▪ Elaborarea și validarea unui model de formare a competenței de cercetare științifică la studenții 

masteranzi: domeniul competițional: Științe Sociale. 

 

Art.14. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat începând cu semestrul al II-lea la Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ SPSU –– prestări servicii cadastrale și taxe OCPI, valoare= 1500 lei; 

▪ DRU –taxe publicare anunțuri în Monitorul Oficial și presa locală, valoare= 2200 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție cornier oțel, valoare= 216 lei; 

▪ Serv. Administrativ – emitere autorizație alimentare cu apă și evacuare ape uzate menajere, 

valoare= 416,50 lei; 

▪ Prorector RSAMSE- Adrian Sămărescu – achiziție certificat digital calificat pentru acces în 

sistemul MySmis, cu valabilitate de 2 ani, valoare= 340 lei; 

▪ Direcția Economică – servicii însoțire casieri, valoare= 32725 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție servicii de dezinsecție și deratizare la căminele studențești 2 și 

3, valoare= 11876,80 lei. Se anulează  referatul nr. 866/31.01.2022, în valoare= 6395,20 lei 

aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 02.02.2022. 

 

Art.16. Se aprobă ca plata drepturilor salariale aferente activităților didactice în regim de plata cu ora 

pentru săptămâna 21-28.02.2022 să fie realizată cu plata drepturilor salariale aferente lunii martie. 

 

Art.17. Se amână rezoluția în cazul solicitării S.C. Vantage Towers SRL privind plafonarea prețurilor 

pentru energie electrică/gaze naturale, conform dispozițiilor legale. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind rezultatele completării chestionarelor propuse de CTICI despre 

utilizarea/neutilizarea adresei institutionale de email, singura adresă validă pentru 

corespondență înternă/externă în interes instituțional; 
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▪ Decanii facultăților vor prezenta fundamentarea taxelor pentru anul universitar 2022/2023 până 

la data de 21.02.2022. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


