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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 30.03.2022 

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 30.03.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează susținerea examenului de licență pentru absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă, 

specializarea Artă Sacră de la Universitatea ”1 Decembrie” din Alba Iulia la Universitatea din Pitești, 

în sesiunea iulie 2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă accesul online la toate activitățile didactice la specializarea Calculatoare, anul de studii 

III,  pentru studentul Arthur Bodnarenko, cetățean ucrainean. 

 

Art.3. Se aprobă eliberarea Suplimentului la Diplomă pentru Preda Cristina Mihaela, absolventă a 

Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, specializarea Relații Internaționale și 

Studii Europene, promoția 2009. 

 

Art.4. Se aprobă suplinirea activităților didactice în regim de plata cu ora din postul dnei. lect.univ.dr. 

Alina Truță de către lect.univ.dr. Codruța Dobrescu, în perioada 28-31.03.2022. 

 

Art.5. Se aprobă schimbarea locului de muncă prin redistribuirea posturilor în cadrul Direcției Generale 

Administrative, astfel: 

 Călinescu Narcis Constantin – administrator patrimoniu- Corp B Central ,  își schimbă locul de 

muncă și va administra numai Corpurile de clădire I, S, T, începând cu data de 01.04.2022. 

 Negulescu Daniel -  administrator patrimoniu- Corp A, va administra și Casa Universitarilor, 

începând cu data de 01.04.2022. 

 Crăciun Mihaela, își schimbă locul de muncă din Corp C în Corp B Central , începând cu data 

de 01.04.2022 și primeste administrarea Magaziei Centrale. 

 Trandafirescu Costel, administrează Corp Rectorat și Corp B Central, începând cu data de 

01.04.2022. 

 

Art.6. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Secretariat Senat – achiziție materiale de papetărie, birotică, valoare= 2280 lei; 

 CTICI – achiziție echipamente informatice, valoare= 4290 lei; 

 Biroul Achiziții Publice – achiziție cartușe, papetărie, birotică, valoare= 4245,5 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție materiale reparații, valoare= 1064 lei; 

 Direcția Resurse Umane – achiziție materiale de papetărie, birotică, tonere, valoare= 4733,30 lei; 
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 Prorector CSI – achiziție soft TURNITIN, valabilitate 3 ani, valoare= 61575 lei (fără TVA); 

 Serv. Administrativ – achiziție dispensere săpun lichid, valoare= 200 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție veselă, materiale curățenie pentru cantină, valoare= 4194,96 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție produse alimentare, valoare= 17715 lei; 

 Serv. Administrativ – achiziție produse de panificație, valoare= 3000 lei. 

 

Art.7. Se aprobă deplasarea dlui. conf.dr.ing. Anghel Daniel la Ulmi, județul Dâmbovița, Fabrica 

ARCTIC pentru o vizită de lucru în domeniul  învățământ în sistem dual, în data de 01.04.2022 cu 

decontarea cheltuielilor de deplasare în valoare de 120 lei. 

 

Art.8. Se amână rezoluția la petiția formulată de studenți masteranzi de la master Psihologie Clinică – 

Evaluare și Intervenție, anul I privind desfășurarea activităților didactice din sem. al II-lea al anului 

universitar 2021-2022 în regim online, cu posibilitatea susținerii examenelor în format fizic, deoarece 

aceasta nu este semnată de petenți. 

 

În ședință s-au mai discutat următoarele: 

 GDPR – informare privind necesitatea aplicării prevederilor GDPR în ceea ce privește 

respectarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal (stocare, arhivare și 

ștergere documente); 

 9 mai- Ziua Europei și Ziua studenților internaționali vor fi sărbătorite împreună; decanii 

facultăților vor oferi sprijin în organizarea și desfășurarea evenimentului; 

 Se atrage atenția asupra activității îngrijitoarelor din Corpul Central care este nesatisfăcătoare. 

Rămâne în răspunderea Directorului Administrativ. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


