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                                                                                        Nr. 3828/08.04.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 08.04.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line 

din data de 08.04.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă numirea dnei. prof. univ. dr. Gabriela Plăiașu pe postul de Responsabil cu 

managementul calității în mandatul 2020-2024. 

Art.2. Se aprobă  numirea dnei. lect. univ. dr. Andreea Bădulescu, în funcția de Director al Centrului 

Consiliere și Orientare în Carieră.  

Art.3. Se aprobă  numirea dnei. lect. univ. dr. Olimpia Oancea, în funcția de Director al Centrului de 

Marketing Universitar în mandatul 2020-2024. 

Art.4. Se aprobă alocarea sălii 238, Corp B, pentru sediul proiectului POCU ID 125165. 

Art.5. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dlui. Stănciulescu Vasile conform prevederilor 

Contractului Colectiv de Muncă. 

Art.6. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între UPIT și Asociația de Mecanica Sistemelor 

Multicorp, începând cu 01.06.2020. 

Art.7. Se aprobă referatul de necesitate privind lucrări de reparații și modernizare la grupurile sanitare 

din Corp B în valoare de 109132,69 lei. 

Art.8. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dnei Puiu Daniela conform prevederilor 

Contractului Colectiv de Muncă. 

În ședință au mai fost adoptate următoarele: 

 Toate activitățile se desfășoară on-line până la finalul perioadei de stare de urgență, inclusiv 

concursurile de ocupare a posturilor vacante didactice și nedidactice; 

 În perioada 22-24.04.2020 toți angajații universității beneficiază de 3 zile din concediul de 

odihnă aferent anului 2020, conform programării CO aprobată de Senat; 

 Salariile aferente lunii martie se pot ridica de la casierie în zilele de 14.04.2020 după ora 12,00 

și 15.04.2020. Personalul de pază va asigura respectarea restricțiilor privind distanțarea socială 

pe toată perioada derulării acestei activități; 
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 Studenții străini care locuiesc în căminul studențesc și care nu respectă restricțiile privind 

deplasarea în afara locației vor pierde dreptul de cazare fără a fi despăgubiți dacă au achitat 

deja costul cazării.  

 În cazul studenților din Egipt, dna conf.univ.dr. Corina Georgescu- prorector pentru Relații 

Internaționale va lua legătura cu aceștia precum și cu Ambasada Egiptului dacă este cazul. 

Doamna Prorector și Dl. Director al Direcției Administrative vor furniza conducerii informări 

permanente asupra situației acestor studenți. 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


