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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 01.04.2021 

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 01.04.2021, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de conferențiar din Statul de funcții al 

Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor, în semestrul al II-lea, anul universitar 

2020- 2021. 

 

Facultatea de Științe Economice și Drept 

Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 
N

Nr. 

crt. 

Poziţia Funcţia 
Nr. ore/ 

săpt. 
Disciplinele postului 

1. 9 Conferenţiar universitar 11,25 

Ecotehnologie; Managementul inovării; 

Managementul calității;  

Managementul schimbării organizaționale 

(Organizational Change Management). 

 

Art.2. Se avizează corectarea unei erori materiale din Statul de Funcții al Departamentului de Științe ale 

Naturii pentru anul universitar 2020-2021, respectiv la postul 29. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar.  Se aprobă plata acestor ore pe luna martie efectuate de lect. univ. dr. Bărbuceanu Daniela.  

 

Art.3. Se aprobă redistribuirea activităților didactice ale dnei. prof.  univ. dr. Niculescu Ionela către alte 

cadre didactice din Departamentul de Educație Fizică și Sport pentru perioada 01-25.04.2021. 

 

Art.4. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro, contravaloarea taxei de studii achitată pentru Bahaa 

Mohamed Mahmoud deoarece nu a primit viză. 

 

Art.5. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studii achitate de 

Sakr Modar. 

 

Art.6. Consiliul de Administrație ia act de punctul de vedere prezentat de Direcția Juridică cu privire la 

propunerea de numirea în funcția de Director Centru Suport pentru Învățământul Dual a dlui. lect. univ. 

dr. Gabriel Bratu și solicită o nouă propunere pentru această funcție. 
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Art.7. Se aprobă solicitarea Societății de Științe Matematice din România privind punerea la dispoziție 

a unor spații ale universității pentru organizarea etapei a III-a a Olimpiadei Naționale ”Gazeta 

Matematică”. 

 

Art.8. Se aprobă solicitarea dnei. lect.univ.dr. Liliana Aron- cadru didactic în Departamentul de 

Teologie, privind acordarea unui concediu fără plată pentru 90 de zile. 

 

Art.9. Se aprobă plata taxei de membru 2021 în Danube Rector’s Conference Network (DRC) în valoare 

de  500 euro. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ DGA ––achiziție produse papetărie, tonere, valoare=1786 lei; 

▪ CTICI –serviciu mentenanță anuală 2021, IP DNS, valoare= 590 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție switch 24 porturi, valoare= 600 lei; 

▪ FSEFI – achiziție produse papetărie, valoare= 1074 lei; 

▪ CCDI&TT – achiziție mobilier de birou: scaun, masa rotunda, valoare= 800 lei; 

▪ Secretar Șef – achiziție mochetă birou, valoare= 703,50 lei; 

▪ FTLIA – achiziție produse papetărie, valoare= 414 lei; 

▪ Casierie – achiziție cartuș imprimantă, valoare= 204 lei; 

▪ Direcția Juridică – referat de necesitate – papetărie, tonere – 3450 lei 

▪ Prorector Calitatea Învățământului – achiziție mobilier de birou:  dulap bibliotecă, dulap-colțar 

cu rafturi, valoare= 2000 lei; 

▪ Serv. Administrativ– confecționat și montat suport metalic pentru lampă iluminat exterior, 

valoare= 1000 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 

Având în vedere faptul că în ședința Senatului UPIT din data de 29.03.2021 s-a hotărât amânarea 

aprobării solicitării Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, cu privire la reorganizarea 

Departamentului Științele Naturii și a Departamentului Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, 

prin mutarea colectivului de chimie din Departamentul Științele Naturii în Departamentul Ingineria 

Mediului și Științe Inginerești Aplicate, Consiliul de Administrație solicită Consiliului FSEFI să reia 

votul în cauză, în mod secret, cu opțiunile ″Pentru″ sau ″Împotrivă″. Rezultatul votului va fi comunicat 

Consiliului de Administrație. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 


