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                                                                                        Nr. 1732/16.02.2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 16.02.2022 

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 16.02.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru 

anul universitar 2022-2023 la Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.2. Se avizează "Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul 

universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă componența comisiei de analiză a cererilor depuse pentru recompensarea tinerilor 

cercetători cu rezultate de excelență, astfel: 

- președinte: prof.dr.ing. Adrian Clenci, prorector CSI; 

- membri:       conf.dr.ing. Ana Gavriluță, director CCDITT; 

  conf.dr.ing. Alin Mazăre, reprezentant ASUP; 

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

  ec. Aura Brașoveanu, reprezentant Direcția Economică. 

 

Art.4. Se aprobă lista directorilor de proiecte FDI pe domenii de finanțare pentru competiția din 2022: 

-D1- Echitate: conf.univ.dr. Adrian Sămărescu; 

-D2- Internaționalizare: Loredana Bloju; 

-D3- Grădini&Stațiuni: conf.univ.dr. Cristian Popescu; 

-D5- Calitate: prof.univ.dr. Ionela Niculescu; 

-D6-Susținere cercetare- prof.dr.ing. Adrian Clenci; 

-D7-Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii- conf.dr.ing. Daniel Anghel. 

 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar completarea structurii anului 

universitar curent cu perioada 01-08.09.2022 pentru examene de finalizare studii. 

 

Art.6. Se avizează organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții 

programului de studii de licență Resurse Umane de la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale 

 la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității din Oradea, sesiunea iulie-septembrie 

2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.7. Se aprobă organizarea, în regim modular și intensiv, pe o perioadă de un semestru, a programului 

de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul I și pentru nivelul II. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea activităților didactice, în regim de plata cu ora, corespunzător 

activităților didactice cuprinse în posturi vacantate în urma concursurilor desfășurate în sem. I al anului 

universitar 2021-2022, la: 

▪ Facultatea de Mecanică și Tehnolgie,  

▪ Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, 

▪ Facultatea de Științe Economice și Drept, 

▪ Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.9. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dlui. lect. univ. dr. Corneliu-Stelian 

Andronescu, în regim de plata cu ora, la Departamentul Matematică-Informatică. 

 

Art.10. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora începând cu semestrul 

II la Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială. 

 

Art.11. Se aprobă redistribuirea a 2 locuri subvenționate, începând cu semestrul al II-lea, la Facultatea 

de Teologie, Litere, Istorie și Arte. 

 

Art.12. Se avizează transformarea postului de Secretar III S în Secretar II S la Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și Informatică în vederea promovării salariatei Chivu Emilia. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.13. Se avizează transformarea postului de Laborant I S în Laborant IA S la Facultatea de Științe, 

Educație Fizică și Informatică, Departamentul de Științe ale Naturii, în vederea promovării salariatei 

Georgescu Gabriela. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.14. Se aprobă finanțarea cu 28819 lei pentru acreditarea programului de studii universitare de 

licență Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (franceză, spaniolă, germană).  

 

Art.15. Se aprobă finanțarea cu 24702 lei pentru acreditarea programului de studii universitare de 

licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză). 

 

Art.16. Se acordă ajutorul de înmormântare dlui. conf.univ.dr. Claudiu Langa conform Art.29, alin(5) 

din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul UPIT. 

 

Art.17. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ DGA –– prelungire contract furnizare servicii supraveghere tehnică de la distanță pentru 

casieriile UPIT, valoare= 6654,48 lei; 

▪ DGA –prelungire contract furnizare servicii supraveghere tehnică de la distanță pentru corpurile 

R, I, S și T, valoare= 6000 lei; 

▪ Direcția Juridică –act adițional încheiat la contractul cu S.C. Centrul Teritorial de Calcul 

Electronic SA, valoare= 4582 lei; 

▪ Direcția Juridică – abonament anual la publicația Buletinul Procedurilor de Insolvență,valoare= 

1000 lei; 

▪ Serviciul Ad-tiv – achiziție baterii pentru camion, valoare= 1600 lei; 
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▪ DGA –reparații pompe recirculare și conducte apă caldă Corp B, valoare= 26550 lei; 

▪ DGA –reparație avarie termică Corp C, valoare= 5000 lei; 

▪ DGA – materiale și servicii renovare sala 16 Rectorat, valoare= 4250 lei. 

 

Art.18. Se aprobă centralizatorul burselor de ajutor social ocazional (suplimentare) alocate în sem. I al 

anului universitar 2021-2022. 

 

Art.19. Se aprobă solicitarea S.C.Vantage Towers SRL privind plafonarea prețurilor pentru energie 

electrică/gaze naturale, conform dispozițiilor legale. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


