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                                                                                        Nr. 7158/29.07.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 29.07.2020 

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 29.07.2020 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea locurilor CU BURSĂ și FĂRĂ BURSĂ pentru candidații Români de 

Pretutindeni înscriși în sesiunea iulie 2020 la programele de studii de master ale Universității din 

Pitești. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Director CSUD – 

IOSUD UPIT pentru mandatul 2020-2024: 

Președinte: prof.habil.dr.ing. Adrian Clenci- Universitatea din Pitești; 

Membri:  

Professeur des universités, HDR Philippe Guibert- d'Alembert Institute, Sorbonne Université, France; 

Prof.habil.dr.ing. George Darie- Universitatea Politehnica din București; 

Prof.habil.dr.ing. Marian Borzan- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 

Prof.habil.dr.mat. Loredana Bălilescu- Universitatea din Pitești; 

Membru supleant: 

Prof.habil.dr.ing.mat. Nicolae- DoruStănescu 

Secretar: Daniela Dincă 

 

Art.3. Se aprobă modificarea modului de derulare a admiterii la programele de master, pentru sesiunea 

septembrie 2020 la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare prin înlocuirea testului scris 

cu un eseu motivațional. Această modificare a fost aprobată de Consiliul facultății și a fost  adoptată 

având în vedere respectarea normelor sanitare în vigoare.  

 

Art.4. Se aprobă organizarea examenelor de obținere a gradului II de către cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie la Pitești 

și în filiale, în perioada 24-30.08.2020 cu respectarea normelor sanitare în vigoare. 

  

Art.5. Având în vedere solicitarea dlui. prof. univ.dr. Dumitru Diaconu privind prelungirea activității 

didactice ca titular al Departamentului de Drept și Administrație Publică, după împlinirea vârstei 

standard de pensionare, cu un an (01.10.2020-30.09.2021) precum și punctul de vedere prezentat de 

Compartimentul Juridic se aprobă transmiterea solicitării către comisia special constituită în scopul 
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analizei îndeplinirii condițiilor impuse și prezentării concluziilor în viitoarea ședință a Consiliului de 

Administrație. Termen de finalizare analiză: 20.08.2020. 

   

Art.6. Se aprobă împuternicirea dnei. prof.univ.dr. Mihaela Diaconu în calitatea de manager al 

proiectului ”Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și întreprinderi simulate”, ID 

131005 aferent cererii de finanțare depusă de Universitatea din Pitești în cadrul apelului 

POCU/626/6/13 "Stagii de practică pentru studenți" Regiuni mai puțin dezvoltate și aprobată spre 

finanțare. 

  

Art.7.  Se amână rezoluția în cazul solicitării dlui. as.univ.dr. Enea Dumitru Sorin privind acordarea de 

concediu fără plată în perioada 01.09.2020-31.08.2021, cu rezervarea postului, pentru desfășurarea 

activității didactice de lector de limba română la Beijing International Studies University China. Se 

redirecționează spre DLLIA pentru analiză și propuneri și prezentarea de documente justificative la 

Compartimentul Juridic în vederea obținerii unui punct de vedere. Se va relua solicitarea în viitoarea 

ședință a Consiliului de Administrație. 

 

Art.8. Se amână rezoluția la solicitarea dnei. Moșineguțu (Cioc) Sorina Mihaela, absolventă a 

Universității Ecologice București privind susținerea examenului de finalizare studii de licență în cadrul 

FSESSP, programul Psihologie, pentru sesiunea organizată în luna septembrie 2020, până la 

prezentarea documentelor necesare în vederea aprobării. 

 

Art.9. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform art. 29, alin (5) din Contractul 

Colectiv de Muncă pentru: 

• Conf.univ.dr. Rodica Niculescu; 

• Prof.univ.dr. Ioan Liță. 

 

Art. 11.. Se aprobă  prețul 118 lei/m3 fără TVA ca preț de pornire a licitației publice cu strigare a 

masei lemnoase rezultate din filiala Râmnicu Vâlcea a UPIT în urma expertizei efectuate de Expert 

tehnic juridic Radu Ionuț Brătescu. Licitația se va desfășura în incinta campusului universitar din 

Râmnicu Vâlcea. 

 

Art. 12. Se aprobă  plata sumei de 750 lei reprezentând onorariul expertului Iancu Mihăiță  în Dosar 

nr. 802/280/2018. 

 

Art. 13. Se aprobă  plata sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu, către biroul local de expertiză de pe 

lângă Tribunalul Argeș în Dosar nr. 8149/280/2018. 

  

Art.14. Se amână eliberarea garanției de bună execuție aferentă contractului ce a avut ca obiectiv 

”Lucrări în vederea obținerii avizului de funcționare din partea ISU Argeș la Corpul B ...” 

Procesul Verbal de constatare a execuției lucrărilor încheiat între SC. VALAH CONSTRUCT GRUP 

SRL, SC LUMIDA SRL și UPIT rămâne în analiză și urmează să fie semnat de comisia de recepție 

finală, în data de 30.07.2020.  

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

-Serv. Administrativ –verificarea tehnică periodică a centralei termice din Corpul D, valoare= 3738 lei;  

- Dr.fiz. Cătălin Ducu, director de proiect – achiziție materiale și echipamente de laborator, papetărie, 

birotică, valoare= 17728,65 lei (contract de finanțare CNFIS FDI-2020-0528);  
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- SIPP – achiziție toner imprimantă, valoare= 801 lei; 

- DGA –studiu de soluție privind alimentarea cu energie termică și electrică produse local pentru         

UPIT, valoare= 15470 lei;  

- Serv. Administrativ –lucrări de reparații în 28 săli de curs, corp central, valoare= 56980 lei; 

- Direcția RU – achiziție prelungitoare, fișete metalice, valoare=1760 lei;  

- Secretariat Senat UPIT – achiziție ansamblu transfer belt unit XEROX 7120, valoare= 2200 lei; 

- Direcția Economică – achiziție prelungitoare electrice, valoare= 240 lei  

 

 

Art.16. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor FTLIA privind prelungirea cu 12 luni a angajării pe 

perioadă determinată a d-lui asist. univ. drd. Udrescu Ovidiu (contractul expiră la 01.10.2020) și a d-

nei asist. univ. drd. Tamaș Monica  (contractul expiră la 01.10.2020). 

 

În ședință a mai fost discutate următoarele: 

1. Informare privind adresa Comisiei de Admitere a FSEFI, cu privire la Hotărârea Consiliului de 

Administrație din data de 22.07.2020 referitor la modalitatea de redistribuire a granturilor alocate 

persoanelor provenite din medii speciale; 

2. Admiterea 2020 sesiunea iulie se încheie cu afișarea rezultatelor în data de 31.07.2020; candidații 

care nu au depus actele solicitate la înmatriculare în original până la această dată vor relua 

procesul în sesiunea din septembrie; 

3. Cererile de cazare în căminele studențești se centralizează la facultăți și se transmit ulterior 

prorectorului RSAMSE. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


