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                                                                                        Nr. 4289/13.04 2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 13.04 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 13.04 2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Planul Managerial al Directorului Colegiului Terțiar Nonuniversitar (2021-2022). 

 

Art.2. Se aprobă suplimentarea finanțării Competiției Interne de Proiecte de Cercetare Științifică, 

componenta inter-facultăți, ediția 2021, din bugetul câștigat în competiție FDI 2022, astfel: 

 Domeniul competițional ȘTIINȚE: Evaluarea riscului sanogenetic indus de ciupercile 

biodeteriogene de pe obiectele de cult la personalul clerical , buget alocat=33000 lei; 

 Domeniul competițional ȘTIINȚE INGINEREȘTI: Diagnosticarea motorului de camion prin 

evaluarea uzurii uleiului de motor și emiterea de recomandări de mentenanță, buget alocat = 

32000 lei 

 Domeniul competițional ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI JURIDICE: Inserția și mobilitatea 

profesională a absolvenților – condiție și target pentru calitatea învățământului universitar 

argeșean, buget alocat = 25000 lei. 

 

Art.3. Având în vedere reorganizarea Centrului pentru relații internaționale, se aprobă coordonatorii 

birourilor din structură, astfel: 

 Conf.univ.dr. Laura CÎȚU- coordonator Biroul pentru Francofonie; 

 Conf.univ.dr. Adriana LAZĂR- coordonator Biroul pentru Cooperare Internațională și Studenți 

Internaționali; 

 Lect.univ.dr. Maria MIROIU- coordonator Erasmus+. 

Aceste funcții nu sunt remunerate. 

  

Art.4. Se avizează cererea de prelungire a activității didactice în calitate de  titular a pr. conf. univ. dr. 

Constantin ONU/FTLIA/DT, după vârsta de pensionare până la finalul anului universitar curent. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează susținerea examenului de licență pentru studenții anului IV ai specializării Energetică 

și Tehnologii Nucleare la Universitatea Politehnică București, Facultatea de Energetică. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.6. Se avizează "Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale UPIT în anul universitar 

2022-2023". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Conform procedurii operaționale privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență 

PO-CCDI&TT-02, se aprobă următoarele: 

- N=130 ore; 

- Tarif orar=60,15 lei 

- Suma finală=7820 lei. 

Se aprobă activarea dlui. Vălu Mihai- Vlad la drepturile salariale aferente lunii aprilie 2022. 

 

Art.8. Se aprobă plata creanței, în cuantum total de 713,39 lei, reprezentând penalitățile de întârziere la 

factura seria BPRS 16754/23.02.2021, emisă de PRIME SOLUTIONS SRL, precum și onorariul de 

avocat în cuantum de 500 lei. 

 

Art.9. Se aprobă reluarea activităților cu prezența fizică, de la 1 aprilie 2022, și emiterea facturilor de 

utilități începând cu această dată pentru Alianța Franceză Pitești. 

 

Art.10. Se aprobă susținerea examenelor DELF-DALF, 21-22 mai 2022 (sesiunea pentru elevi) și 4-5 

iunie 2022 (sesiunea pentru adulți), în sălile UPIT din corpul I de către Alianța Franceză Pitești. 

 

Art.11. Se aprobă schimbarea locului de muncă al doamnei Stan Liliana, de la Căminele studențești la 

Cantina studențească. 

 

Art.12. Se aprobă emiterea deciziei privind bunurile rămase în custodie în Corpul C, bulevardul 

Republicii, nr. 71 (gestiunea nr. 139). 

 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BUP –sisteme de închidere ferestre termopan, plase de insecte, valoare= 1400 lei; 

 Direcția Juridică –capac scanare DADF-assembly XEROX 7120, valoare= 4300 lei; 

 FSEFI – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 4391 lei; 

 FMT – achiziție filtru de aer Saviem, valoare= 220 lei; 

 FMT – achiziție produse papetărie, birotică, tonere, valoare= 1729,5 lei; 

 CTICI – achiziție switch 24 porturi 1xGbps cu POE, valoare= 850 lei; 

 CMCPU – achiziție produse papetărie, birotică, tonere, valoare= 5273 lei; 

 Secretar Șef + Biroul Acte Studii – achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 2153,6 lei; 

 Secretar Șef + Biroul Acte Studii – achiziție tonere, valoare= 1360 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție aparat distrugător documente, valoare= 71500 lei; 

 DGA – achiziție carnete tipizate PV predare-primire post pază, valoare= 100 lei; 

 Serv. Administrativ, Cantina – achiziție consumabile casă de marcat, NIR, carnet bonuri, 

valoare= 457 lei. 

Art.14. Se amână decizia privind valorile adaosului comercial practicat la Cantina Studențească. Se 

solicită lista pe categorii de produse și servicii, detaliate, cu adaosurile comerciale propuse spre aprobare. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Informare privind participarea dlui. Rector la CNR- Iași; statistică prezentată de CNFIS pentru 

anul 2021. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


