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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 04.05.2022 

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 04.05.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă plata taxei de participare la Adunarea Generală a Directorilor Generali Administrativi 

din universitățile publice-Iasi, 26-29.05.2022 în valoare de 6340 lei. 

 

Art.2. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la dna lect.univ.dr. 

Andreea Irina MOISE/FTLIA/LSA, la alte cadre didactice din departament, în perioada 06-11.04.2022. 

 

Art.3. Se aprobă retragerea de studii (DPPD, nivelul II, a dlui. Zamfiroiu Andrei Ion și restituirea taxei 

de studii achitată în cuantum de 1000 lei. 

 

Art.4. Se aprobă restituirea taxelor de studii achitate în cuantum de 1980 de euro de către cetățeni 

străini care nu au primit viza pentru începerea studiilor: Azkouk Soumaila, Hilmi Achor, Abdelfatah 

Gamal Abdelfatah Ahmed Aish. 

 

Art.5. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro, reprezentând contravaloarea taxei de studii pentru anul 

universitar 2021-2022, achitată de Lina Alsayed Ahmad, pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dnei. ș.l.dr.ing. Nicoleta 

RACHIERU/FMT/DFMI  în regim de plata cu ora, pe perioada concediului medical. 

 

Art.7. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 materiale pentru organizarea evenimentului prilejuit de sărbătorirea Zilei Europei precum și Zilei 

studenților internaționali în data de  9 mai, valoare= 4495 lei; 

 FMT – achiziție produse papetărie, birotică , valoare= 2728,5 lei;  

 FSESSP – achiziție unitate de imagine Minolta Bizhub 250, valoare= 550 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție echipamente sanitare, valoare= 85 lei; 

 FSEFI – achiziție echipamente sanitare, valoare= 350 lei; 

 Serv. Administrativ –revizie generala cazan centrala termică corp B, valoare= 10187 lei. 

 

Art.8. Se respinge solicitarea Kreutzer Blitz SRL privind afișarea de oferte în spațiile UPIT. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Desfășurare turneu de volei feminin în sala de sport a UPIT în perioada 07-09.05.2022; 

 Înscrierile pentru Admiterea 2022 se vor desfășura online, pentru buna derulare a procesului de 

înmatriculări se solicită facultăților din structură să transmită necesarul de materiale; 

 Colegiul Terțiar Nonuniversitar va întocmi și publica pe site Calendarul admiterii 2022. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


