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                                                                                        Nr. 3380/23.03.2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 23.03.2022 

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 23.03.2022, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Raportul privind Starea Universității din Pitești 2021". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul UPIT. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă declanșarea misiunii de audit intern "Monitorizarea desfășurării efective a activităților 

didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT".  

 

Art.4. Se avizează corectarea unei erori materiale din statul de funcțiuni al Departamentului de 

Fabricație și Management Industrial. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează corectarea unei erori materiale din statul de funcțiuni al Departamentului de 

Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se numește dna. lect.univ.dr. Vasilica Mihaela Dumitrache în funcția de Director al Colegiului 

Terțiar Nonuniversitar începând cu data de 01.04.2022. 

 

Art.7. Se aprobă schimbarea locului de muncă pentru următoarele persoane din Direcția 

Administrativă: 

- Peleu Marioara, Doncu Mariana din Corp C în Corp B Central, începând cu data de 01.04.2022; 

- Duță Niculina, Mareșanu Camelia, Țaicu Maria Mirela din Corp A în Corp B Central, începând cu 

data de 01.04.2022. 

 

Art.8. Se aprobă numirea dlui. Călinescu Narcis Constantin în funcția de Administrator corpurile I, S, 

T începând cu data de 01.04.2022. 

 

Art.9. Se aprobă numirea dlui. Negulescu Daniel în funcția de Administrator la Casa Universitarilor, 

cu toate drepturile ce decurg, începând cu data de 01.04.2022. 
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Art.10. Se aprobă prelungirea, după expirarea termenului inițial, prin încheierea unui act adițional, a 9 

posturi îngrijitor în cadrul DGA, pe o perioadă determinată de încă 6 luni. 

 

Art.11. Se aprobă deplasarea dlui. lect.univ.dr. Enache Sebastian împreună cu 2 studenți pentru 

participare la Turneul final al Campionatului Universitar de Șah, cu decontarea cheltuielilor de 

transport pe ruta Pitești-Timișoara și retur. 

 

Art.12. Se aprobă deplasarea dlui. prof.univ.dr. Roșu Daniel împreună cu lotul de judo al UPIT la 

Campionatele Naționale Universitare de Judo, Sibiu, 15-16 aprilie 2022, cu decontarea cheltuielilor de 

transport pentru autoturism proprietate personală pe ruta Pitești-Sibiu și retur. 

 

Art.13. Se avizează solicitarea absolventului Cremenescu Iulian Georgian /FTLIA/2009 privind 

refacerea actelor de studii emise de UPIT conform Sentinței civile judecătorești cu decizia nr. 

1584/2021 a Tribunalului Argeș emisă la data de 13.04.2021. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.14. Se avizează solicitarea dlui. Lincan Cristian – absolvent al Universității Valahia Târgoviște, 

Facultatea de Științe și Arte, programul de studiu Muzică, promoția 2021 privind susținerea examenului 

de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 în cadrul UPIT/ FTLIA. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serv. Administrativ –materiale reparații instalații sanitare Cantina studențească, valoare= 1816 lei; 

 Baza Sportivă –materiale reparații, valoare=1725 lei; 

 Direcția Juridică – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 2088,50 lei; 

 Serv. Administrativ– achiziție aspiratoare, valoare= 1800 lei; 

 CSUD –act adițional contract nr. 10313 – sistemantiplagiat.ro, valoare= 4500 lei; 

 DGA –lucrări de renovări interioare la Rectoratul UPIT, valoare= 285700 lei; 

 Prorector RSAMSE–  achiziție materiale necesare pentru eveniment Simfonia Lalelelor 2022, 

valoare= 5000 lei. 

 

Art.16. Se resping solicitările privind modificarea perioadei de evaluări finale pentru a corespunde 

perioadei de examene de titularizare; la nivel de decanat se va organiza perioada de evaluări finale 

astfel încât să se poată satisface această cerință, cu încadrarea în structura anului aprobată de Senat. 

 

Art.17. Se avizează repartizarea orelor de Practică Pedagogică la cursurile postuniversitare de formare 

psihopedagogică nivel I și II dnei. Smaranda Găvan. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Salariații care nu doresc să primească vouchere de vacanță în acest an se vor adresa Serviciului 

Resurse Umane cu o adresă scrisă în acest scop sau prin email-ul instituțional; 

 Se acordă termen limită până la data de 01.05.2022 pentru depunerea de către C.T.I.C.I. a unui raport 

de evaluare tehnică și logistică, în baza necesarului transmis de decanii facultăților care ocupă spații 

de învățământ în Corpul B central, pentru instalarea de posturi de telefonie fixă.  

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


