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                                                                                        Nr. 12224/11.11.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 11.11.2020 

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 11.11.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar trecerea în scenariul 3 

conform ″Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 

2020-2021″. 

 

Art.2. Se menține în vigoare ″Planul de măsuri specifice pentru derularea activităților în Universitatea 

din Pitești ″ în actualul context al stării de alertă adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

4543/15.05.2020. Dl. Director General Administrativ va întocmi un grafic privind accesul în spații și 

modul de desfășurare a activităților pentru perioada următoare, distinct pentru fiecare corp de clădire,  

 

Art.3. Se avizează ″Metodologie privind desfășurarea activităților de evaluare în regim on-line în anul 

universitar 2020-2021 la UPIT″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează ″Metodologie privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul 

universitar 2020-2021 la UPIT″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează ″Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul 

universitar 2019-2020″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează solicitarea dnei. Constantin Florina, absolventă în promoția 2017 la Universitatea din 

Pitești, de a susține examenul de finalizare studii la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe 

Economice și Drept, specializarea Economie și Afaceri Internaționale. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea privind menținerea 

calității de cadru didactic titular al Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor a dlui. 

conf. univ. dr. Puiu Grădinaru, după împlinirea vârstei de pensionare, până la finalul anului universitar 

2020-2021 (30.09.2021). 

 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea privind menținerea 

calității de cadru didactic titular al Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor a dlui. 

conf. univ. dr. Doruleț Grădinaru, după împlinirea vârstei de pensionare, până la finalul anului 

universitar 2020-2021 (30.09.2021). 
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Art.9. Se avizează solicitarea Facultății de Stiințe ale Educației, Stiințe Sociale și Psihologie privind 

transformarea unui post Secretar I S în Secretar III S. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se adoptă următorul text care va fi inserat pe Foaia colectivă de pontaj, la nivelul 

departamentelor: 

Subsemnatul,...., Director de Departament, declar pe propria răspundere că am vizualizat și verificat 

dovezile pentru toate activitățile pontate, încărcate pe platforma v-learn.upit.ro  de către fiecare dintre 

cei pontați. 

 

Art.11. Se aprobă ″Ghidul Competiției Interne de Proiecte de Cercetare Științifică 2020″. 

 

Art.12. Se aprobă, la propunerea Direcției Secretariat General,  tabelul nominal cu studenții care studiază 

cu taxă în anul universitar 2020/2021 restanțieri la data de 30.10.2020 și cărora li se suspendă calitatea 

de student. 

 

Art.13. Se aprobă redistribuirea locurilor subvenționate devenite vacante prin retragerea unor studenți, 

începând cu semestrul al II-lea, astfel: 

▪ Porohniuc O.N. Daria Maria de la programul de studii Educație Fizică și Sportivă, an I; 

▪ Ciolpan C. Loredana Maria de la programul de studii Biologie, an I; 

▪ Olteanu Gh. Mihai de la programul de studii Ingineria Mediului, an I; 

▪ Tomescu L.D. Andrada – Cynthia de la programul de studii Educație Fizică și Sportivă, an I. 

 

Art.14. Nu se aprobă solicitarea formulată de  Alianța Franceză privind acordarea accesului în  Corp I, 

în zilele de 21-22.11.2020, pentru susținerea examenelor DELF-DALF. 

 

Art.15. Se amână prelungirea contractului de comodat și contractului de închiriere încheiat între SSI 

Pitești SA și UPITși rămâne în analiza Compartimentului Juridic. 

 

Art.16. Se aprobă plata tarifului de 1346 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării înscrierii 

calificărilor aferente programului de studii de licență Finanțe și Bănci în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior. 

 

Art.17. Se aprobă referatul privind predarea alimentelor neexpirate din Gestiunea 7 (Cantina UPIT) 

către o altă entitate economică. Valoare produse= 4637.739 lei. 

 

Art.18. Se aprobă referatul privind casarea alimentelor expirate din Gestiunea 7 (Cantina UPIT).   

Valoare produse= 542.200 lei. 

 

Art.19. Se aprobă solicitarea dlui. Podașcă Giani privind restituirea taxei de studiu plătită pentru soția 

decedată Ciofrângeanu Diana Daniela, studentă în anul III la FSESSP – specializarea Psihologie. 

 

Art.20. Se respinge solicitarea dlui. conf.univ.dr. Trandafirescu Gabriel privind  plata retroactiv a orelor 

efectuate în regim de plata cu ora pe luna octombrie 2020. 

 

Art.21. Se acordă ajutorul de înmormântare conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă 

doamnei conf.univ.dr. Luminița Șerbănescu. 
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Art.22. Se delegă dl. Ilie Badea să se deplaseze la Sibiu pentru transportul unor echipamente obținute 

printr-un contract de sponsorizare de la Continental Automotive Systems Sibiu. 

 

Art.23. Se aprobă formularea unei solicitări către DSP Ageș privind menținerea repartizării dnei. doctor 

Mirela Badea și dnei. asistent medical Anda Ciubotea la Campusul Universității din Pitești. 

 

Art.22. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Biroul Investiții – achiziție mochetă BLT Brazil, valoare= 744 lei; 

▪ Bibliotecă –recondiționare jaluzele, valoare= 3825 lei. 

 

Art.23. Se avizează numirea dlui. conf.univ.dr. Laurențiu Ionescu în funcția de Decan al Facultății de 

Electronică, Comunicații și Calculatoare. Se transmite spre validare Senatului universitar. 

 

Art.24. Se aprobă achiziția a 200 licențe Zoom pentru uzul cadrelor didactice din Universitatea din 

Pitești. 

 

Art.25. Se aprobă Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 la personalul didactic auxiliar și 

de cercetare, precum și personalul nedidactic. 

 

Art.26. Se avizează Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 la personalul didactic și se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

 

În ședință au mai discutate următoarele: 

▪ Colegiul Ecologic Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu – informare privind confecționarea unei 

porți de acces pietonal și montare aparate aer condiționat Corp D. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


