
ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

          

                                                                                        Nr. 4516/14.04.2021 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 14.04.2021 

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 14.04.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Structura generală a anului universitar 2020-2021″ prin alocarea sesiunii de 

finalizare studii de trei săptămâni pentru anii terminali cu 10 și 12 săptămâni/ semestrul II. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă cuantumul nivelelor de salarizare pentru categoriile de personal implicate în proiectele 

finanțate prin programul Erasmus+, altele decât KA103 și KA107. 

 

Art.3. Se aprobă  scoaterea la concurs a postului vacant de inginer de sistem debutant S în cadrul 

Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare. 

 

Art.4. Se aprobă achiziția unei licențe Matlab Campus Wide destinată activităților didactice și de 

cercetare științifică desfășurate în cadrul universității. 

 

Art.5. Se aprobă plata taxei de membru 2021 în Association for Teacher Education in Europe (ATEE) 

în cuantum de 600 euro. 

 

Art.6. Se aprobă alocarea unei săli pentru maxim 50 de elevi pentru susținerea examenului teoretic 

pentru parașutism de către Aeroclubul Teritorial Pitești. 

 

Art.7. Se aprobă solicitarea SC LUMIDA SRL privind extinderea termenului de încheiere a contractului, 

lucrări ISU Corp B, până la 01.06.2021. 

 

Art.8. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Direcția Resurse Umane – achiziție produse papetărie, valoare= 3181,50 lei; 

▪ BUP –aprobare prelungire cu un an a perioadei pentru prestarea serviciilor de mentenanță pentru 

TinRead, valoare= 10357,76 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –achiziție benzină și ulei amestec pentru motocoasă, valoare= 50 lei; 

▪ Biroul Acte Studii– achiziție scaune de birou, cuier hol tip pom, valoare= 2315 lei; 

▪ Biroul Acte Studii– achiziție produse de papetărie, valoare= 935,5 lei; 

▪ FSEFI – achiziție substanțe laborator, sursa de finanțare fiind din regia proiectului de cercetare, 

valoare= 21078 lei; 

▪ Direcția Resurse Umane – publicare anunț de scoatere la concurs a postului vacant de secretar  
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II M la Facultatea de Mecanică și Tehnologie în Monitorul Oficial și presa locală, valoare= 1400 lei; 

▪ FSED – achiziție produse de papetărie, valoare= 1319 lei. 

 

Art.9. Se amână aprobarea referatului de necesitate privind achiziția de tungsten halogen lamp, ELP UV 

lamp la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică în valoare de  7000 lei până la identificarea 

unei surse de finanțare, alta decât venituri proprii ale Universității. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Posibilitatea revenirii studenților în mod fizic în spațiile universității se va analiza începând cu 

săptămâna a 10-a a semestrului II, funcție de situația pandemică la acel moment. În acest scop, 

decanii facultăților din structură vor înainta Consiliului de Administrație propuneri pentru a fi 

analizate în scopul găsirii de modalități specifice fiecărei facultăți, cu consultarea studenților.  

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


