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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 11.05.2022 

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 11.05.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea componenței 

Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Colegiului Terțiar Nonuniversitar, astfel: 

Coordonator: lect.univ.dr. Tătaru Ana-Maria 

Membri: conf.univ.dr. Man George Mihail 

    ing. Preda Adrian 

    lect.univ.dr. Cumpenașu Gisela- secretar 

    lect.univ.dr. Fianu Sorin –reprezentant sindicat 

    Preduț Mariana Tatiana- reprezentant Consiliul Local 

    Ș.l.dr. Honțaru Sorina- reprezentant angajatori (director DSP Argeș) 

    Leșeanu Alexandra- reprezentant Consiliul Elevilor. 

 

Art.2. Se aprobă  "Raport de audit privind activitățile de verificare a documentelor de la dosarul 

personal al absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor, în vederea întocmirii și 

eliberării actelor de studii și a documentelor universitare pentru promoția 2021". 

 

Art.3. Se aprobă restituirea sumelor achitate de cetățeni străini, contravaloarea taxei de studiu aferent 

anului universitar 2021-2022, care nu au primit vize pentru intrare în țară, astfel: Tahiri Zoubeir, Al 

Jawabra Rima, Abkal Hajar, Zayn Muna, Njanjo Masodi Adele, Almalati Ibrahim, Imad Messaoudi, 

Al Rghean Rghean, Salhi Bilal, Rabih Barakat, Dima Faour. 

 

Art.4. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro, contravaloarea taxei de studiu pe anul universitar 

2021-2022, în anul universitar 2022-2023 pentru Nhma Roland.  

 

Art.5. Se aprobă solicitarea dlui. Florea Mihai Vlad – student la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza” privind modificarea termenului de plată a ultimei tranșe din taxa de studiu pentru perioada 

2017/2021 în care a fost student UPIT pe loc subvenționat, până la 30.09.2022.  

 

Art.6. Se aprobă solicitarea Primăriei Municipiului Pitești privind stabilirea unei întâlniri de lucru cu 

reprezentanții firmei ALTIMATE SA pentru prezentarea lucrărilor propuse de montare a 

echipamentului ”Subsistem comunicații prin radio”. 
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Art.7. Se aprobă plata cotizației anuale de membru al Asociației Psihologilor din România, aferentă 

anului 2022, în valoare de 450 lei. 

 

Art.8. Se aprobă plata cotizației anuale de membru fondator al Asociației Facultăților de Economie din 

România,  aferentă anului 2022, în valoare de 3500 lei. 

 

Art.9. Se aprobă reprogramarea concediilor de odihnă pentru 3 salariați din Direcția Administrativă 

din corpurile T și S ocazionate de prelungirea contractelor individuale de muncă. 

 

Art.10. Se acordă ajutorul de înmormântare, conform Contractului Colectiv de Muncă, dnei. Necula 

Gheorghița, angajată în cadrul Serv. Administrativ. 

 

Art.11.Se aprobă deplasarea dnei. conf.univ.dr. Corina Georgescu la Ministerul Educației -București 

în data de 11.05.2022, cu decontarea cheltuielilor de deplasare. 

 

Art.12. Se aprobă semnarea unui protocol de colaborare UPIT- Asociația Tales of Angel. 

 

Art.13. Se aprobă acordarea de vouchere de vacanță pentru anul 2022 salariatelor Grigoroiu Camelia- 

Serviciul RUS și Tamaș Monica/FTLIA. 

 

Art.14. 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.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Comp. Documente Speciale ––achiziție produse papetărie, birotică, valoare= 3489,5 lei; 

 BTS-CA –inspecție tehnică periodică auto AG-40-UNV, valoare= 200 lei; 

 FECC – achiziție baterii, acumulatori, prelungitoare, valoare= 1310 lei; 

 Secretariat Prorectori CI și CSI – achiziție și montaj aparat de aer condiționat, valoare= 2450 lei; 

 FTLIA – servicii mutare 4 pianine și 1 pian în Corp Central Rectorat, valoare= 5000 lei; 

 CTICI – achiziție echipamente informatice pentru Laborator DFMI, valoare=1718 lei; 

 Direcția Economică – achiziție și montaj aparat de aer condiționat la Casierie, valoare= 2450 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- derularea unor întâlniri de lucru în scopul reorganizării departamentelor din structura facultăților, în 

perioada 12-13.05 2022, după următorul program:  

 FMT- 12.05.2022, ora 1000                       FSESSP- 13.05.2022, ora 1000 

 FSEFI- 12.05.2022, ora 1100                    FTLIA- 13.05.2022, ora 1100 

 FSED- 12.05.2022, ora 1200              FECC- 13.05.2022, ora 1200  

- informare privind semnarea convenției între UPIT și ING Bank în scopul virării drepturilor salariale. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 


