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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 24.02.2021 

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 24.02.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă cuantumul nivelelor de salarizare pentru categoriile de personal implicate în proiectele 

Erasmus+ KA103 și KA107. 

 

Art.2. Se amână aprobarea corectării unei erori materiale din planul de învățământ al programului de 

studii de licență Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă până la obținerea avizului 

favorabil din partea Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare. 

 

Art.3. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice ce se desfășoară în regim de plata cu ora la 

programele de Conversie profesională în Matematică și Informatică, sem. al II-lea, de la conf.univ.dr. 

Costel Balcău la lect.univ.dr. Corneliu Andronescu. 

 

Art.4. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice ce se desfășoară în regim de plata cu ora, 

începând cu data de 01.03.2021, la Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență 

socială. 

 

Art.5. Se aprobă redistribuirea unor activități didactice ce se desfășoară în regim de plata cu ora, 

începând cu data de 01.03.2021, la Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte, de la dl. Bănică 

Gheorghe- cadru didactic asociat la dna. lect.univ.dr. Adina Dumitru. 

 

Art.6. Se aprobă mobilitatea studentei Stoica Mihaela Viorica/ FTLIA/Română- Franceză/II, loc cu taxă, 

de la UPIT la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

Art.7. Se aprobă solicitarea studentului Uretu Eduard Mihai privind  mobilitate internă de la 

specializarea Litere engleză-franceză la Litere română-engleză. 

 

Art.8. Se aprobă solicitarea Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș ”Basarab I” privind accesul în 6 

săli ale UPIT, în data de 27.03.2021, între orele 8.00-18.00, pentru susținerea probei de verificare a 

cunoștințelor de către candidați, în vederea admiterii la instituțiile de învățământ ale MAI. 

 

Art.9. Se aprobă încheierea unui nou act adițional la contractul de comodat necesar pentru prelungirea 

valabilității sediului social al asociației CRESC, sala B120. 
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Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Colegiul Terțiar Nonuniversitar – achiziție plăcuță indicatoare Colegiul Terțiar, valoare= 267,75 lei; 

▪ DGA – achiziție acumulatori 12 V, 7Ah, valoare= 252 lei. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ GDPR – informare asupra necesității aplicării prevederilor GDPR în ceea ce privește 

confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal de către fiecare salariat din UPIT. 

Documentul se diseminează către toate compartimentele din structura UPIT. Se acordă termen 

30 de zile pentru realizarea unui Manual GDPR. 

▪ FECC – măsuri luate la nivelul Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie 

Electrică pentru asigurarea rentabilității departamentului. Se transmite Prorectorului pentru 

Calitatea Învățământului. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


