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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 17.03.2021 

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 17.03.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a 

structurilor școlilor doctorale din IOSUD – Universitatea din Pitești″ Ediția I. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează solicitarea CSUD privind comasarea a 4 școli doctorale (Biologie, Matematică, 

Informatică și Inginerie Mecanică) în Școala doctorală Interdisciplinară. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă Raportul de audit din data de 22.01.2021 efectuat la Biblioteca Universității din Pitești. 

Se acordă termen 26.04.2021 pentru prezentarea, de către dna. Tatiana Oprescu- Șef Serviciu Bibliotecă, 

a planului de măsuri adoptate în urma recomandărilor formulate în raportul auditului efectuat. 

 

Art.4. Se aprobă solicitarea colectivului de Chimie de mutare din Departamentul de Științe ale Naturii 

în Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. Se transmite spre informare 

Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează transformarea postului de consilier juridic debutant în consilier juridic II S în cadrul  

Biroului Achiziții Publice în vederea promovării salariatei Oțelea Iustina Elena. Se aprobă fișa postului, 

tematica și bibliografia de concurs precum și comisiile constituite în vederea desfășurării concursului. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă 

(franceză, engleză) în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.7. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă 

(franceză, spaniolă, germană) în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, valoare= 

1386 lei. 
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Art.8. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Administrarea afacerilor în Registrul Național al Calificărilor 

din Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.9. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Contabilitate și informatică de gestiune IFR în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.10. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Drept IFR în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.11. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor IFR în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.12. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificărilor 

aferente programului de studii de licență Management IFR în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior, valoare= 1386 lei. 

 

Art.13. Se aprobă plata taxei de membru UPIT  în Consiliul Național al Rectorilor pentru anul 2021în 

cuantum de 5000 lei. 

 

Art.14. Se aprobă plata taxei de membru UPIT  în EDEN pentru anul 2021în cuantum de 450 euro. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ DGA –lucrări de amenajare birouri prorectori și secretariat prorectori, Rectorat Camerele 44, 45, 46, 

valoare= 9380 lei; 

▪ Prorector Calitatea Învățământului – achiziție rame metalice, valoare= 340 lei; 

▪ DGA – achiziție echipamente sisteme de supraveghere Corp Central, valoare= 7052 lei; 

▪ DGA –achiziție echipamente sisteme de supraveghere Campus Târgu din Vale, valoare=3311 lei; 

▪ CTICI – achiziție media convertor WDM 1G, valoare= 420 lei; 

▪ Direcția R.U. –publicare anunțuri concursuri în Monitorul Oficial, valoare= 1400 lei; 

▪ Compartiment Acte Studii– achiziție certificate de atestare a competențelor profesionale, valoare= 

411 lei; 

▪ Serviciul Administrativ – achiziție materiale întreținere și reparații grupuri sanitare Corp I și BUP, 

valoare= 522 lei; 

▪ Serviciul Administrativ – achiziție echipamente sisteme de supraveghere video săli I 311, I 310, I 

309, I 307, 339 și 147 din Corpul Central, valoare = 1080 lei. 

 

Art.16. Se respinge solicitarea dnei. Roșu Silvia Ionică. Se va formula argumentare de către dna Secretar 

Șef și Direcția Juridică. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 


