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                                                                                        Nr. 896/23.01.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE  CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 23.01.2020 

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 23.01.2020 , 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         

Art.1. Se avizează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul 

universitar 2019-2020 la Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Programe 

Universitare în anul 2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează Raportul sintetic privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul 

Universității din Pitești pentru perioada 2017-2018. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează, la propunerea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, 

declanșarea procedurii de inițiere și evaluare externă pentru programul de studii de licență Comunicare 

și Relații publice. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5.  Se aprobă componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2020-

2022 conform propunerilor Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.6. Se aprobă desfășurarea unor activități didactice de predare prin suplinire din posturi didactice 

vacante la programul de conversie Psihologie conform propunerilor Facultății de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie. 

Art.7. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora din  postul de bază ocupat 

de asist. univ. dr. Diana Răduț Seliște precum și din postul de bază ocupat de conf. univ. dr. Octavian 

Gruioniu având în vedere faptul că titularii se află în concediu medical. 

 

Art.8. Se avizează programarea zilelor de concediu de odihnă pentru anul 2020 la Departamentul de 

Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.9. Se aprobă  tematica pentru instruirea periodică în domeniul securității și sănătății în muncă pentru 

anul 2020 la Universitatea din Pitești. 
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Art.10. Se aprobă numirea dnei ș.l. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ în funcția de Director al 

Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale – PATLIB Argeș și a dlui. conf.univ.dr. 

Daniel ROȘU – Coordonator, începând cu data de 01.02.2020. 

 

Art.11. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele transformări de posturi 

vacante și se aprobă scoaterea acestora la concurs: 

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie –transformare post de Tehnician treapta II M în Tehnician 

debutant; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Îngrijitor I în Îngrijitor debutant – 

corp A; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (sudor) cu atestat de pază – corp A; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (lăcătuș mecanic) cu atestat de pază – corp A; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Îngrijitor I în Îngrijitor debutant – 

corp C; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (instalator) – Cămine studențești; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Îngrijitor I în Îngrijitor debutant – 

corp B; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (electrician) cu atestat de pază – corp B; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (sudor) cu atestat de pază – corp B; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Muncitor calificat I în Muncitor 

calificat IV (electrician) cu atestat de pază – corp R (Rectorat);  

 Direcția General-Administrativă –transformarea postului de Îngrijitor I în Îngrijitor debutant – 

Cămine studențești; 

 Direcția General-Administrativă –transformarea unui post de Îngrijitor I în Îngrijitor debutant. 

 

Art.12. Se aprobă plata tarifului de 1346 lei pentru verificarea dosarelor în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de licență Ecologie și Protecția Mediului în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior. Se solicită ca structura planurilor de învățământ să respecte 

standardele ARACIS pentru domeniul Științe ale mediului. 

 

Art.13. Se aprobă finanțarea cu suma de 5614,50 lei, reprezentând cuantumul taxei de evaluare care 

trebuie achitată pentru evaluarea periodică a domeniului de masterat Ingineria autovehiculelor. 

 

Art.14.  Se aprobă plata sumei de 800 lei către dl. Toma Dan Alexandru, reprezentând cheltuieli de 

judecată în dosarul nr. 5993/280/2017. 

 

Art.15. Se aprobă plata sumei de 1250 lei reprezentând amendă conform procesului verbal de control 

nr. 3456311/20.01.2020 emis de ISU la  filiala UPIT din Alexandria- Teleorman. 

 

Art.16. Se aprobă plata facturii nr. 012496/07.11.2019 în valoare de 746,13 lei emisă de Electroval 

Sound SRL Pitești reprezentând contravaloarea reparației pentru contorul de energie termică în campus 

Târgu din Vale. 
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Art.17. Se aprobă reportarea sumei de 1980 euro reprezentând taxă de studii achitată în anul universitar 

2019-2020 pentru anul universitar 2020-2021 pentru Bisabo Nyalimwei Euphrasie. 

 

Art.18. Se aprobă suplimentare licență DocLib 38, valoare =735 lei. 

 

Art.19. Se aprobă plata pentru cursul de operator devize pe DocLib 38 în valoare de 1200 lei. 

 

Art.20. Se aprobă modificările survenite la acordarea burselor de merit în urma retragerii de la studii a 

unor studenți ai Facultății de Științe Economice și Drept. 

 

Art.21. Se redirecționează solicitarea CNOPJ Pitești privind accesul în Sala de Sport, Corp B al UPIT 

către Departamentul de Educație Fizică și Sport pentru punct de vedere. 

 

Art.22. Se amână rezoluția în cazul solicitării Asociației CRESC pentru utilizarea de către Asociație a 

biroului B120 – corp B. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


