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                                                                                        Nr. 10349/07.10.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                 HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 07.10.2020 

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 în şedinţa din data de 07.10.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează  ″Regulament privind cercetarea științifică și creația universitară în Universitatea 

din Pitești″, Ediția 1, revizia 1. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Metodologie privind finanțarea formelor de stimulare a desfășurării activităților de 

cercetare științifică și creație universitară″, Ediția 1, revizia 1. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.3. Se aprobă Ordin de exmatriculare nr. 164 din 30.09.2020. 

 

Art.4. Se aprobă organizarea de către DPPD, în regim modular intensiv, cu taxă, a programului de 

formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul I de certificare a competențelor pentru 

profesia didactică. 

 

Art.5. Se aprobă organizarea de către DPPD, în regim modular intensiv, cu taxă, a programului de 

formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru nivelul II de certificare a competențelor 

pentru profesia didactică. 

 

Art.6. Se aprobă prelungirea perioadei de reînmatriculare a studenților până la data de 15 octombrie 

2020. 

 

Art.7. Consiliul de Administrație avizează și propune spre aprobare Senatului universitar mutarea 

(schimbarea) sediului Colegiului Terțiar Nonuniversitar din strada Doaga nr. 11, Corp A în strada Târgu 

din Vale nr.1, Rectorat, etajul 5, Sala 5.62 și alocarea a două săli de curs în același corp de clădire, etajul 

5, sălile 5.61 și 5.63. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea a 7 locuri subvenționate rămase libere la specializarea Jurnalism anii II 

și III, astfel: 2 locuri la Asistență Socială anul II; 2 locuri la Resurse Umane anul II; 2 locuri la 

Psihologie anul II și 1 loc la Psihologie anul III. 
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Art.9. Se aprobă organizarea în regim hibrid a activităților didactice cu studenții străini de la Programul 

pregătitor de Limba română, iar aceste activități să se desfășoare în corpul A, str. Doaga nr. 11, cu 

respectarea strictă a normelor privind distanțarea socială. 

 

Art.10. Se aprobă prelungirea mandatului temporar de decan al FECC pentru dl. conf. univ. dr. ing. 

Laurențiu Mihai Ionescu, până la ocuparea postului prin concurs. 

 

Art.11. Se aprobă suplinirea în regim de plata cu ora a activităților didactice din postul de conferențiar, 

poziția 6, din Statul de funcții al Departamentului de Științe ale Educației, urmare a suspendării 

contractului de muncă a dlui. conf. univ. dr. Soare Emanuel. 

 

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dlui. conf.univ.dr. 

Fleancu Julien Leonard privind susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la 

Universitatea ”Spiru Haret” din București în anul universitar 2020-2021. 

 

Art.13. Se aprobă accesul dlui. Arva Mihai Cătălin – cadru didactic asociat în Departamentul de 

Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, în laboratoarele UPIT, pentru pregătirea și filmarea 

experimentelor de laborator în vederea prezentării online în sesiuni interactive cu studenții. 

 

Art.14. Se avizează transformarea postului de Tehnician debutant în Tehnician III M în structura 

Centrului pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.15. Se aprobă solicitarea dnei Mierlă Cristina Elena privind prelungirea suspendării contractului 

individual de muncă, fără plată, pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 octombrie 2020. 

 

Art.16. Se aprobă atribuirea unui loc subvenționat studentei Iordache Izabela Maria, specializarea 

Engleză/Spaniolă anul II. 

 

Art.17. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare achitată în cuantum de 1750 lei pentru dl. Lakanji 

Moez/ master Performanță în sport/I. 

 

Art.18. Se aprobă mobilitatea dnei. Vîlcescu Roxana Maria, ca studentă doctorand, în an de grație, de 

la Universitatea din Pitești/Școala Doctorală de Matematică la Universitatea Politehnica din București. 

 

Art.19. Se respinge scutirea de taxă pentru eliberare duplicat de diplomă pentru Joița Adrian Cristian. 

 

Art.20. Se respinge cererea de mobilitate a studentului Bumbuță Cristian Răzvan și se recomandă 

retragerea de la specializarea  Calculatoare și înmatricularea la Contabilitate și Informatică de Gestiune 

până la data de 15.10.2020. 

 

Art.21. Se aprobă plata taxei de membru al Asociației Facultăților de Economie din România pentru 

Facultatea de Științe Economice și Drept în cuantum de 3500 lei. 

 

Art.22. Se aprobă semnarea protocolului de colaborare cu Vodafone. 
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Art.23. Se aprobă solicitarea SC LUMIDA SRL privind extinderea termenului de execuție lucrări 

pentru obținerea avizului de funcționare din partea ISU Argeș la Corpul B Central, până la data de 

15.12.2020. 

 

Art.24. Se aprobă următoarele  referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ – achiziție echipamente informatice și de supraveghere, valoare= 2264 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție lac incolor, pensulă, valoare= 310 lei; 

▪ Compartimentul Activități Sociale – achiziție legitimații de student pentru reducere/gratuitate 

la transport, valoare= 76,16 lei; 

▪ Direcția Economică – achiziție mochetă pentru sala I 32, valoare= 1650 lei; 

▪ Biroul Acte Studii – achiziție mochetă sala I 39, valoare= 1550 lei; 

▪ Biroul Achiziții – achiziție mochetă sala I 38, valoare= 1587,20 lei; 

▪ DGA – achiziție aparat aer condiționat, jaluzele verticale,mochetă sala I 5, parter, valoare= 

3558,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție săgeți adezive, valoare= 3600 lei; 

▪ BCRPR – achiziție plachetă aniversară, valoare= 300 lei; 

▪ Direcția Economică – achiziție prelungitoare cu protecție, valoare=240 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții –lucrări și reparații centrală corp B, valoare= 7810 lei; 

▪ Serv. Administrativ –lucrări de înlocuire conductă exterioară între Corp B Central și Corp S, 

valoare= 8200 lei; 

▪ CTICI – achiziție materiale și echipamente informatice, valoare=340 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții – achiziție fișete metalice, valoare= 1900 lei; 

▪ Compartimentul SIPP –achiziție servicii colectare deșeuri periculoase, valoare= 15000 lei; 

▪ Serv. Administrativ –revizie microbuz AG.16.UNV, piese schimb, valoare= 710 lei; 

 

Art.25. Se acordă  sala de festivitati pentru evenimentul 20 de  ani de învățământ  medical în data de  

vineri 09.10.2020 de la ora 15.30. 

 

Art.26. Se amână rezoluția pentru propunerea FTLIA privind modalitatea de desfășurare a activităților 

practice la specializarea Artele Spectacolului (Actorie). 

 

Art.27. Se amână rezoluția privind  mutarea colectivului de Chimie de la Departamentul de Științe ale 

Naturii la Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. 

 

Art.28. Având în vedere faptul că în perioada următoare se pensionează 3 secretare gestiune studenți, 

dna. Secretar Șef va realiza o analiză asupra încărcării secretarelor și va propune spre aprobare o 

redistribuire internă. 

 

Art.29. Având în vedere informarea privind costurile reparării multifuncționalelor Konica Minolta 

Bizhub 250 din facultățile și compartimentele UPIT, se impune achiziția unora noi și casarea acestora.  

 

Art.30. Se prelungește perioada de admitere la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă până la 

data de 31.10.2020. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


