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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 24.03.2021 

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 24.03.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Raport privind starea universității – 2020″.  

           Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Raport privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești – 2020″.  

           Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează: 

▪ Raportul privind execuția bugetară și bilanțul anului 2020; 

▪ Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2020 final aprobat de MEC; 

▪ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

          Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează ″Metodologia de Organizare și Funcționare a Colegiului Terțiar Nonuniversitar″ 

ediția a III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează înființarea Centrului Suport pentru Învățământul Dual (CSIU) în structura 

organizatorică a Prorectorului pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul socio- economic. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă acordarea indemnizației pentru titlul științific de Doctor în Drept obținut de dna Ilie 

Diana Maria, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice la Universitatea din Pitești, începând cu data 

de 01.04.2021. 

 

Art.7. Se avizează ″Raport privind respectarea eticii universitare și a eticii activității de cercetare în 

Universitatea din Pitești pe perioada anului calendaristic 2020″. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.8. Se aprobă semnarea unui Acord de parteneriat între Universitatea din Pitești și Federația Română 

de Judo. 
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Art.9. Se respinge solicitarea formulată de dna. conf.univ.dr. Liliana Cristina Soare- director al 

Departamentului de Științe ale Naturii urmare a deciziei de mutare a colectivului de chimie în 

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

Senatului universitar. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de reparație avarie conducte exterioare între Corp B și Tipografie, 

valoare= 8570 lei; 

▪ Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – achiziție papetărie, tonere, valoare= 500 lei; 

▪ Serviciul Administrativ – achiziție materiale reparații ferestre termopan corp T, valoare=1200 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –confecționare capac din beton armat cu ramă și capac metalic carosabil 

pentru cămin apometre, valoare=1200 lei. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind vizita ARACIS pentru programul de master Chimie criminalistică; 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


