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                                                                                                            Nr. 8993/10.07.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 10.07.2019 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 10.07.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă implementarea prevederilor GDPR în procesul de admitere și publicare a rezultatelor 

admiterii la Universitatea din Pitești:  

 completarea și semnarea Declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 

 afișarea rezultatelor la probele de aptitudini, listele cu candidații admiși pe locuri subvenționate 

și pe locurile cu taxă, lista cu candidații respinși precum și rezultatele finale după soluționarea 

contestațiilor se efectuează pe o perioadă de timp limitată, conform legislației în vigoare, până la 

data de 30.09.2019; 

 păstrarea dosarelor cu documente personale ale candidaților neadmiți sau neînmatriculați se face 

în concordanță cu Nomenclatorul arhivistic al Direcției secretariat General. 

 

Art.2. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Rizea Petruța Mihaela pe postul de Responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal în cadrul Biroului GDPR, pentru perioada 01.09.2019-29.02.2020. 

Art.3. Se aprobă prelungirea detașării dnei Pîrnuță Iuliana  pe postul vacant de Administrator Financiar 

II S din cadrul Biroului Financiar pentru perioada 01.08.2019-31.01.2020. 

Art.4. Se aprobă prelungirea detașării dlui. Pițigoi Constantin pe postul de administrator patrimoniu I S 

la Cantina studențească pentru perioada 09.08.2019-08.02.2020. 

Art.5. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Nedelcu Ionela pe postul de îngrijitor Corp B pentru perioada 

01.08.2019-31.01.2020. 

Art.6. Se aprobă semnarea protocolului încheiat între Universitatea din Pitești și Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice privind predarea-primirea unui amplasament în suprafață de 3145 

mp în scopul realizării obiectivului de investiții ”Construire Cămin Studențesc-Universitatea din Pitești, 

str. Târgu din Vale nr.1, Pitești, Argeș”. 

Art.7. Se aprobă reînnoirea certificatului de securitate pentru serverul de email pentru perioada 

20.07.2019-19.07.2020, valoarea= 1020 lei. 
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Art.8. Se aprobă achiziția de apă plată și pahare de unică folosință pentru asigurarea necesarului de 

consum pe perioada admiterii în Corpul B din str. Târgu din Vale, valoare= 592 lei. 

Art.9. Se amână rezoluția la solicitarea privind începerea procedurilor de organizare a concursului de 

ocupare a două posturi vacante: CS III și Inginer I AS din Statul de funcții al CRC&D Auto pe perioadă 

nedeterminată, începând cu data de 01.10.2019. 

Art.10. Se amână achiziția unui aparat de aer condiționat pentru camera serverelor. Se aprobă 

relocarea unui aparat neutilizat din Corpul B. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 propunere înființare ″Registrul debitorilor″ pentru simplificarea procesului de semnare a fișelor 

de lichidare; 

 finalizare raportare CNFIS; 

 deschidere platforma CNATDCU pentru raportare pe anul 2019; 

 revizuirea numărului de studenți senatori în urma examenelor de finalizare studii și 

completarea numărului acestora având în vedere necesitatea asigurării cvorumului la ședința 

Senatului din data de 06.09.2019; 

 taxele de înscriere precum și taxele de înmatriculare se încasează pe total universitate și nu pe 

programe de studii.  

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


