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                                                                                        Nr. 5802/19.05.2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 19.05.2022 

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 19.05.2022 , 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează propunerea de reorganizare a departamentelor din cadrul Universității din Pitești. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează "Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Universitatea 

din Pitești pentru anul 2022". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează "Raportul de activitate al Comisiei de analiză și disciplină a Universității din Pitești 

– anul 2021." Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează componența comisiei de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar pentru sesiunea 

iulie-septembrie 2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează propunerile privind cuantumul taxelor programelor de formare continuă, de 

conversie profesională, de perfecționare o dată la 5 ani a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, de formare profesională a adulților și postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională organizate de Centrul de Formare Muntenia. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.6. Se aprobă organizarea de către DPPD a cursurilor la disciplina Pedagogie în vederea pregătirii 

pentru examenele de acordare a gradului didactic II (gimnazial și liceal). 

 

Art.7. Se avizează solicitarea Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 

privind menținerea calității de titular după împlinirea vârstei de 65 de ani, până la sfârșitul anului 

universitar 2021-2022, pentru dna. conf. univ. dr. Enescu Florentina Magda. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă plata sumei aferente declarației de plata cu ora pe luna martie a anului 2022 pentru 

dna. Andra Văsâi- cadru didactic asociat al DPSCAS, omisă din cauza unei erori materiale referitoare 

la numărului postului.  
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Art.9. 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.10. Se acordă ajutor de înmormântare conform Contractului Colectiv de Muncă dlui. Călinescu 

Narcis – salariat în Direcția Generală Administrativă. 

 

Art.11. Se aprobă solicitarea dnei. Enescu Maria privind acordarea de vouchere de vacanță pentru anul 

2022. 

 

Art.12. Se aprobă scutirea de la plata taxei de reexaminare în cuantum de 150 lei pentru studentul 

Akbany Mohammad Oman. 

 

Art.13. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor privind restituirea sumelor achitate în contul taxei de 

studii pentru anul universitar 2021/2022, de către cetățeni străini care nu au primit vize de intrare în 

țară: Hayat Afarran, Mhd Eyad Shbib, Bella Francis Jordan, Al Khamri Kaes, Saleh Kdeirani, Osama 

Al Shamsinie, Ayman Alrahhal, Mida Mohammed, Ahmed Agharbi, Alali Abdulaziz, Airafea Maria, 

Samer Aboud Fethi Saidi, Omar Zalty. 

 

Art.14. Se aprobă reportarea sumelor achitate în contul taxei de studii în anul universitar 2021/2022 de 

către următoarii cetățeni străini: Dalloul Wesam și Al Hajjar Fadi, pentru anul universitar 2022/2023. 

  

Art.15. Se avizează prelungirea contractului de comodat nr. 8443/09.09.2020 încheiat între UPIT și 

Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” (Intrarea Teilor, nr. 4 – Corp D), pentru o 

perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii automate cu acordul ambelor părți. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.16. Se aprobă acordarea unor spații pentru birouri în Corpul Central, în regim de comodat, pentru 

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive în scopul realizării unor activități specifice. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.17. Se aprobă solicitarea dnei. Secretar Șef privind amenajarea corespunzătoare a spațiului destinat 

pentru arhivarea actelor de studii. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 BTS-CA–achiziție piese și service pentru auto AG-40-UNV, valoare= 1180 lei; 

 DRU – servicii de emitere carduri vouchere de vacanță, valoare= 2900 lei; 

 FTLIA – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 1710 lei; 

 FSED – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 1491 lei; 

 Școala Doctorală Interdisciplinară – achiziție materiale laborator, valoare= 5102 lei; 

 FSEFI – achiziție instant apă caldă, valoare= 690 lei; 

   Compartimentul Audit Intern - achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 583 lei; 

 Compartimentul GDPR – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 429 lei; 

 Biroul Achiziții – achiziție laptop ASUS I3, valoare= 2415 lei; 

 CTICI – achiziție echipamente informatice, valoare= 7820 lei; 

 Prorector Relații Internaționale –cheltuieli neprevăzute din Fondul pentru Situații Speciale pentru 

anul 2022, valoare=1 311 907 lei; 

 Colegiul Terțiar Nonuniversitar- achiziție roll-up. 
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Art.19. Se aprobă ca sala 3.39 din Corpul Central să poarte denumirea "Amfiteatrul - conf.univ.dr. 

Cornel Constantinescu". 

 

Art.20. Se aprobă ca o sală din Corpul Central să poarte denumirea "Amfiteatrul – prof.univ.dr. Șerban 

Constantin Valeca". 

 

Art.21. Se amână aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în sem. II al anului universitar 2021-

2022. 

 

Art.22. Se amână avizarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Management 

al Proiectelor (CMP). 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 FSEFI – punct de vedere privind propunerile de reorganizarea a departamentelor din cadrul 

Universității din Pitești; 

 Facultățile vor transmite referate de necesitate pentru materiale necesare Admiterii 2022. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


