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MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 8670/07.07.2021
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 07.07.2021
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 07.07.2021,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Marketing Universitar,
revizia a III-a. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează corectarea unei erori materiale privind componența Comisiilor de finalizare studii la
programul de studii de licență Asistență Medicală Generală. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de secretar III S din cadrul Centrului pentru
Managementul Calității și Programe Universitare. Se aprobă fișa postului, comisiile de concurs și de
contestații, tematica și bibliografia pentru concurs.
Art.4. Se aprobă plata membrilor comisiei de susținere a tezei de abilitare a dnei. conf.dr.ing. Iordache
Monica din regia Școlii Doctorale Interdisciplinare, valoare= 1400 lei.
Art.5. Se aprobă solicitarea Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” privind
acces în sălile de curs ale UPIT pentru desfășurarea concursului de admitere pentru anul școlar 20212022, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
Art.6. Se aprobă scutirea de la plata utilităților pentru perioada 01.09.2020-01.09.2021pentru Alianța
Franceză.
Art.7. Se aprobă plata sumei de 53523 lei către ARACIS reprezentând contravaloarea diferenței de plată
pentru evaluarea externă a IOSUD UPIT și a școlilor doctorale din cadrul acestuia.
Art.8. Se aprobă plata sumei de 4117 lei către ARACIS reprezentând contravaloarea evaluării periodice
a programului de master ″Monitorizarea și protecția mediului″.
Art.9. Se aprobă plata sumei de 24702 lei către ARACIS reprezentând contravaloarea evaluării periodice
a programului de licență ″Ecologie și protecția mediului″.
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Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Serv. Administrativ – achiziție echipamente informatice, valoare= 1230 lei;
▪ CTICI –reînnoire certificat de securitate server de email pentru 12 luni, valoare= 1100 lei.
Art.11. Se aprobă ca, începând cu data de 14.07.2021, studenta Ancuța Dolofan să fie reprezentanta
studenților UPIT în Consiliul de Administrație.
Art.12. Se amână rezoluția în cazul studentei Fieroiu Ana-Maria, programul de studii Drept IF.
Art.13. Se aprobă componența comisiei pentru examenul de absolvire a programului de conversie
profesională, specializarea Educație Tehnologică, domeniul Șiințe Inginerești, seria a II-a, organizat în
cadrul Centrului de Formare Muntenia, în colaborare cu Facultatea de Mecanică și Tehnologie, astfel:
• Preşedinte: Lect.univ.dr. Tudor PETRESCU
• Membrii evaluatori:
1. Evaluator: Conf.univ.dr.ing. Alin RIZEA
2. Evaluator: Prof.univ.dr. ing. Viorel NICOLAE
• Secretar Comisie: Dr.ec. Ramona NICOLESCU
Examenul se desfășoară în data de 12.07.2021.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

