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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 20.04 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 20.04 2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează componența comisiilor de admitere, sesiunea iulie-septembrie 2022. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează componența comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă schimbarea sediului Colegiului Terțiar Nonuniversitar din str. Doaga, nr. 11 în Corpul 

Central, str. Târgu din Vale, nr. 1, etaj 5. 

 

Art.4. Se aprobă plata sumei de 24702 lei către ARACIS, contravaloarea evaluării periodice a 

programului de studii universitare de licență, forma de învățământ IF, domeniul de studii Calculatoare 

și Tehnologia Informației din cadrul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare. 

 

Art.5. Se aprobă solicitarea dnei. conf.univ.dr. Dănescu Elena privind reintroducerea la plată a fișelor 

de plata cu ora, aferente lunilor februarie-martie 2022, neoperate în lunile respective din cauza unei 

erori materiale. 

 

Art.6. Se aprobă schimbarea locului de muncă al doamnei Grozea Geta, muncitor din cadrul Serviciului 

Administrativ – Atelier Multiplicare, la Compartimentul Documente Speciale, începând cu 01.05.2022. 

 

Art.7. Se aprobă propunerea privind valorile minime, respectiv maxime, ale adaosului comercial 

practicat  la Cantina Studențească, funcție de categoriile de produse și servicii. 

 

Art.8. Se aprobă ridicarea unor materiale și bunuri aparținând UPIT aflate în incinta Colegiului 

Național Pedagogic ”Carol I”, urmând să se stabilească modul în care acestea vor fi utilizate sau casate. 

 

Art.9. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pe ruta Pitești-Bacău și retur în vederea 

participării UPIT la faza finală a Campionatelor Naționale Universitare de Înot (Bacău, 29-30 aprilie 

2022). Se deplasează echipele masculine și feminine de înot însoțite de conf.univ.dr. Carmen Manole 

și conf.univ.dr. Victor Bădescu, cu microbuzul CSU Pitești. 
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Art.10. Se aprobă încheierea unui contract de  parteneriat cu compania  SC CRYSTAL SYSTEM SRL, 

partener GOOGLE în România, prin care se va sponsoriza cu 27048,68 lei achiziționarea de către UPIT 

a licențelor educaționale SAP4school ISU. 

 

Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FECC – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 1402 lei; 

 Compartimentul Investiții – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 698 lei; 

 GDPR – achiziție aparat aer condiționat și montaj, valoare= 2450 lei; 

 FSEFI – achiziție echipamente informatice, valoare= 366 lei; 

 FTLIA – efectuare lucrări de reparații sală B012, corp B, valoare= 4400 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție materiale necesare pentru confecționarea grilajelor de la arhiva 

din Corpul Central, valoare= 2437 lei; 

 SIPP –realizare alei, renovare parcaj acoperit, pasarelă de legătură între corpuri în campusul 

Târgu din Vale, valoare= 4986158,13 lei. 

 

Art.12.  Se aprobă derularea prin Centrul de Formare Muntenia a Cursului de formare continuă - 

programul de specializare pentru ocupația ”Manager de proiect”, cod COR 242101, prin Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Acest program urmează să fie implementat 

în perioada 02.04- 04.06.2022. Total sumă alocată= 10500 lei. 

 

În ședință s-au mai discutat următoarele: 

 În perioada 09-16 mai 2022 se vor organiza întâlniri între conducerea UPIT și Directorii 

Departamentelor din structura facultăților în scopul stabilirii de comun acord a unor strategii 

manageriale având în vedere contextul financiar actual. Acestea vor fi supuse aprobării 

Senatului în ședința din data de 30 mai 2022; 

 Începând cu data de 02 mai 2022 se desfășoară un audit intern privind desfășurarea activităților 

didactice; se solicită afișarea orarelor pe ușile sălilor unde se desfășoară activitățile conform 

orarului postat pe site-ul UPIT; 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


