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                                                                                        Nr. 7759/19.08.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 19.08.2020 

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 19.08.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere solicitarea dlui. prof.univ.dr. Dumitru Diaconu, cadru didactic titular în 

Departamentul de Drept și Administrație Publică, de a continua activitatea didactică în anul universitar 

2020/2021 ca titular, după împlinirea vârstei de pensionare, comisia de specialitate constituită în 

scopul analizei documentelor depuse conform Metodologiei privind menținerea calității de titular în 

învățământ/cercetare a cadrelor didactice și/sau de cercetare care împlinesc /au împlinit vârsta de 65 

de ani, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice nu a pronunțat o decizie.  

În această situație, Consiliul de Administrație nu acordă răspuns favorabil și transmite solicitarea spre 

analiză și rezoluție Senatului universitar. 

 

Art.2. Începând cu data de 19.08.2020, comisia constituită în scopul analizei tehnice privind 

îndeplinirea condițiilor prevăzute în Metodologia privind menținerea calității de titular în 

învățământ/cercetare a cadrelor didactice și/sau de cercetare care împlinesc /au împlinit vârsta de 65 

de ani, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice își încetează activitatea. 

 

Art.3. Începând cu data de 19.08.2020 solicitările privind continuarea activității ca titulari după 

împlinirea vârstei de pensionare a cadrelor didactice se vor adresa direct Senatului universitar. 

 

Art.4. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Director General Administrativ. 

  

Art.5. Comisia de concurs pentru ocuparea postului  vacant de Director General Administrativ va fi 

completată cu doi reprezentanți din partea Ministerului Educației și Cercetării: 

- Dl. Arlet Andrei Constantin Ioan- consilier în cadrul DGÎS, membru în comisia de concurs; 

- Dl. Agafiței Titi-Iulian- consilier în cadrul DGÎS, membru în comisia de contestații. 

 

Art.6. Se aprobă menținerea în cadrul Biroului Erasmus + a celor două posturi de Referent de 

specialitate III S prin încheierea de acte adiționale la CIM pentru perioadă nedeterminată. Cheltuielile 

aferente sunt suportate integral din programul Erasmus +. 

 

Art.7. Se avizează transformarea postului de Administrator Patrimoniu 1S, vacant în cadrul Serviciului 

Administrativ corp B-central în Administrator Patrimoniu debutant în vederea scoaterii la concurs. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.8. Se aprobă componența comisiei de contestații pentru concursul de ocupare a postului vacant de 

Director CSUD- IOSUD UPIT: 

Președinte: prof.habil.dr.ing. Gabriela Adriana Plăiașu- Universitatea din Pitești; 

Membri:  Full Professor Corina Sandu- Virginia Tech, USA; 

    Prof.habil.dr.ing. Radu Chiriac- Universitatea Politehnica din București; 

    Prof.habil.dr.ing. Ștefan Tabacu- Universitatea din Pitești; 

    Prof.habil.dr.ing. Bogdan Varga- Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. 

Secretar: Daniela Dincă. 

 

Art.9. Se avizează următoarele modificări în structura organizatorică a Prorectorului pentru relația cu 

studenții, absolvenții și mediul socio-economic: 

1. Se constituie Biroul Tehnic Suport al Consiliului de Administrație (acronim BTS-CA) format 

din personalul care deservește Registratura, secretariat Rector, secretariate Prorectori, 

secretariat DGA. Noul birou va funcționa în subordinea DGA; 

2. Comasarea Biroului de Relații Publice- Comunicare cu UPIT Media, biroul nou creat fiind o 

substructură a Centrului de Marketing Universitar. 

 Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dnei.Moșineguțu 

(Cioc) Sorina Mihaela privind susținerea examenului de finalizare studii de licență în cadrul FSESSP, 

programul Psihologie, pentru sesiunea organizată în luna septembrie 2020 cu condiția prezentării 

aprobării din partea Senatului Universității Ecologice București în timp util. 

 

Art.11.  Se aprobă solicitarea dnei. Butoianu (Ianoș) Mariana Alina privind înscrierea la specializarea 

Drept FR cu achitarea primei tranșe din taxa de studiu în trei etape până la data de 15.11.2020. 

 

Art.12. Se aprobă solicitarea dnei. Dobre Ionela Amelia privind anularea debitului aferent anului I, 

modul pedagogic nivel II– 800 lei și eliberarea documentelor solicitate deoarece debitul s-a produs 

dintr-o eroare în înregistrările din secretariat FSED. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea dlui.as.univ.dr. Enea Dumitru Sorin –cadru didactic titular în 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate privind acordarea de concediu fără plată, cu rezervarea 

postului, în perioada 01.09.2020 – 31.08.2021 pentru desfășurarea activității didactice de lector 

de limba română la Beijing International Studies University China. 

 

Art.14. Se aprobă, la propunerea Directorului General Administrativ, următoarele: 

1. Proces Verbal de constatare a execuției lucrărilor încheiat între S.C. VALAH CONSTRUCT 

GRUP SRL, SC LUMIDA SRL și UPIT; 

2. Proces Verbal de recepție a execuției  lucrărilor în vederea obținerii avizului de funcționare din 

partea ISU Argeș la Corpul B; 

3. Eliberarea a 70%  din garanția de bună execuție aferentă contractului ce a avut ca obiectiv 

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

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

- Direcția Administrativă – achiziție  servicii pază permanent pentru 12 luni la Rectorat, valoare= 

177 700,32 lei cu TVA; 

- Direcția Administrativă – achiziție  servicii pază permanent pentru 12 luni la bariera de acces 

campus str. Aleea Școlii Normale, valoare= 177 700,32 lei cu TVA; 

- Direcția Administrativă – achiziție și manoperă montaj barieră nouă Corp B, valoare= 4010 lei  

- Direcția Administrativă – achiziție sistem control acces barieră Corp B, valoare= 3.513 lei.  

 

Art.16. Se amână discutarea următoarelor referate de necesitate: 

- Direcția Administrativă –lucrări de igienizare Cămin 2, valoare= 25.980 lei; 

- Direcția Administrativă –lucrări de igienizare Cămin 3, valoare=31.660 lei. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 

- Până la data de 24.09.2020 decanii facultăților vor întocmi situația privind activitatea 

laboratoarelor și numărul de studenți care vor intra fizic în corpurile universității în scopul 

efectuării lucrărilor de laborator după începerea noului an universitar și vor transmite 

informațiile Directorului General Administrativ; 

- Situația studenților străini care vor solicita loc de cazare în căminele studențești va fi transmisă 

Directorului General Administrativ până la data de 01.09.2020; 

- Modul de desfășurare a activității în anul universitar viitor va fi aprobat de Senatul universitar; 

Consiliul de Administrație va transmite propuneri Senatului până la data de 07.09.2020.  

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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