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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 23.02.2022 

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 23.02.2022, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2021" și "Bugetul de venituri 

și cheltuieli pe anul 2021" final, aprobat de Ministerul Educației. Se transmit spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.2. Se avizează "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 "– inițial. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează "Raport privind asigurarea calității în cadrul UPIT 2021". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Procedură privind organizarea practicii în anul universitar 2021-2022". Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Metodologia de dezvoltare a ofertei educaționale a UPIT". Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează "Plan de audit intern al Direcției Secretariat General- 2022". Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează "Plan de activități privind asigurarea și evaluarea calității în cadrul Direcției 

Secretariat General pentru anul universitar 2021-2022". Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.8. Se aprobă suspendarea calității de student pentru studenții care studiază ”cu taxă” în anul 

universitar 2021-2022 restanțieri la data de 17.02.2022. 

 

Art.9. Se aprobă decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice, pentru 

anul 2021, conform PO-CCDITT-04, astfel: 

▪ Total cuantum taxe de publicare a articolelor științifice în reviste cu recunoaștere ISI= 7000 lei;  

▪ Total cuantum taxe de participare la conferințe științifice internaționale, organizate în țară și în 

străinătate=14163 lei. Total = 21 163 lei.  
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Având în vedere că  bugetul alocat este  de 26.000 lei, se aprobă ca diferența de 4837 lei să fie folosită 

pentru aplicarea Procedurii operaționale privind stimularea participării la competițiile de proiecte de 

CDI, pentru care s-a alocat un buget inițial de 20.000 lei. 

 

Art.10. Se aprobă plata către ARACIS a sumei de 4117 lei reprezentând contravaloarea taxei pentru 

evaluarea periodică a programului de studii universitate de masterat "Comunicare organizațională". 

 

Art.11. Se aprobă propunerea de trecere a dlui. Marius Botofei din cadrul Serviciului Administrativ în 

cadrul Centrului Activități Sociale. 

 

Art.12. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de 

Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică de la ș.l.dr.ing. Mariana Iorgulescu la as.drd.ing. 

Georgiana Dogaru. 

 

Art.13. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de 

Științe ale Educației de la conf.univ.dr. Camelia Manea la alte cadre didactice din cadrul 

departamentului. 

 

Art.14. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice în regim de plata cu ora la Departamentul de 

Limbă, Literatură, Istorie și Arte de la lect.univ.dr. Thomas Ciocșirescu la prof.univ.dr.habil Diana 

Lefter, respectiv de la as.drd. Monica Tamaș la conf.univ.dr. Silvia Boncescu și conf.univ.dr. Mihaela 

Mitu. 

 

Art.15. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora repartizate dnei. 

lect.univ.dr. Crina Diaconu- ore de laborator la calificarea Analist programator, dlui. drd. Nicolae Bold, 

începând cu semestrul al II-lea la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 

 

Art.16. Nu se aprobă solicitarea dnei. conf.univ.dr. Dobrescu Codruța Mihaela privind plata retroactiv 

a activităților didactice omise din fișele de plata cu ora ale semestrului I. 

 

Art.17. Nu se aprobă participarea financiară a UPIT pentru susținerea cheltuielilor prilejuite de 

participarea a 4 studenți, membri în Federația Română de Atletism, la Universiada de Vară  la Chengdu 

/ China. 

 

Art.18.  Se aprobă accesul în sediul UPIT a 3 reprezentanți pentru promovarea ofertei UniCredit Bank  

în perioada 01.03-30.04.2022, interval orar 10.00-12.00. 

 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Prorector CSI, prof.dr.ing. Adrian Clenci –– achiziție  adaptor VGA-DVI, display, valoare= 980 lei; 

▪ FSEFI – achiziție servicii de închiriere culoare de înot, valoare= 1785 lei; 

▪ FMT– achiziție piese reparații camion, valoare= 1480 lei; 

▪ CTICI –serviciu mentenanță anuală 2022 pentru clasa de adrese IP 194.102.70.0 – 194.102.70.255, 

valoare= 590 lei. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

• Fundamentarea taxelor pentru anul universitar 2022-2023 se face conform "Procedurii 

operaționale privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor de școlarizare"; 

• Facultățile vor prezenta documentația necesară validată de Direcția Economică; 

• Se va considera situația de la data de 01.01.2022 pentru fundamentare; 

• Termenul de depunere: 09.03.2022. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


