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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.07.2021
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 28.07.2021,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă componența Comisiei care va verifica îndeplinirea condiţiilor minimale de participare
a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, desfășurat în sem. II al anului
universitar 2020-2021:
• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU – președinte;
• Prof.univ.dr.ing. Adrian CLENCI – membru;
• Conf.univ.dr. Amalia DUȚU-membru;
• Conf.univ.dr. Loredana TUDOR – membru;
• Ing. Magdalena DĂNILĂ – secretar.
Art.2. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de referent debutant în cadrul Biroului UPIT
Media și Comunicare.
Art.3. Se aprobă mutarea drei. Brînzea Victoria-Mihaela în funcția de secretar 1S în cadrul Biroului
UpitMedia și Comunicare.
Art.4. Se avizează solicitarea dlui. conf.univ.dr.ing. Mihai Oproescu privind menținerea calității de
titular al Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare concomitent cu menținerea calității de
Director General Administrativ. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează solicitarea dnei. conf.univ.dr. Loredana Tudor de a desfășura activități didactice în
regim de plata cu ora la Colegiul Național Pedagogic Carol I din C-Lung în anul școlar 2021/2022. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă finanțarea cu suma de 28819 lei pentru acreditarea programul de studii universitare de
licență „Energetică și Tehnologii Nucleare”.
Art.7. Se aprobă cererea studentului Andrei David Ioan admis la Facultatea de Mecanică și Tehnologie
privind amânarea plății tranșei I din taxa de studiu până la data de 01.10.2021.
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Art.8. Se aprobă cererea studentului Florea Victor Ionuț admis la Facultatea de Electronică, Comunicații
și Calculatoare privind amânarea plății sumei de 1000 lei din tranșa I din taxa de studiu până la data de
01.09.2021.
Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ DPPD- achiziție unitate de imagine Canon + kit role tractare, valoare= 1502 lei;
▪ DGA – achiziție servicii de monitorizare și intervenție prin GPRS Casa Universitarilor,
valoare=2784 lei;
▪ DGA – achiziție aparat aer condiționat pt. Container termoscanare, Aleea Școlii Normale, nr. 7,
valoare= 1690 lei;
▪ DGA – achiziție firmă luminoasă din litere volumetrice, Corp Central UPIT, valoare= 23600 lei;
▪ DGA – achiziție servicii de proiectare parcare Corp T, valoare=147 000 lei.

În ședință au mai fost prezentate următoarele:
▪ CMCPU- situație privind evaluările periodice ARACIS;
▪ Informare privind nerealizarea admiterii 2021 pentru programele de studii de master
„Matematică Aplicată” și „Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software”,
precum și scoaterea acestora din HG 385/2021.
Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

