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                                                                                        Nr. 12437/18.11.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 18.11.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line din 

data de 18.11.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Se aprobă instituirea stării de carantină  în Campusul din str. Târgu din Vale până la data de 

25.11.2020 inclusiv. În acest interval este interzis accesul persoanelor în campus. Activitățile se 

desfășoară exclusiv online. 

 

Art.2. Se avizează „Metodologie privind susținerea tezei de abilitare și afiliere la o școală doctorală în 

cadrul UPIT, inclusiv în situații de urgență”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează Proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent programelor de studii universitare 

de licență ale Centrului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar.  

 

Art.4. Se avizează susținerea examenului de finalizare de studii a absolvenților promoției 2021 la 

specializarea Artele Spectacolului – ACTORIE în cadrul Facultății de Arte, Universitatea ”Ovidius” 

din Constanța. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează prelungirea activității ca titular al Departamentului de Teologie, după împlinirea 

vârstei de pensionare și până la finalul anului universitar curent, dlui. prof. univ. dr. Stancu Ioan.  

 

Art.6. Se aprobă plata activităților didactice la nivel de conferențiar a dlui. prof. univ. dr. Adrian 

Titieni.  

 

Art.7. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de secretar gestiune studenți III S la Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. 

 

Art.8. Se aprobă centralizatorul burselor alocate în sem. I al anului universitar 2020-2021.   

 

Art.9. Se aprobă centralizatorul bursierilor statului român în anul universitar 2020-2021.  

 

Art.10. Se avizează propunerile privind acordarea de burse din venituri proprii, în cuantum de 50% din 

taxa anuală de școlarizare. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 
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Art.11. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat la programul de studii de licență Ingineria 

mediului, anul I de la Marin Valentina Nicoleta (retrasă de la studii) către Stănescu Marian, începând 

cu semestrul al II-lea. 

 

Art.12. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare achitată de studenta Bogdan Georgiana  retrasă de la 

programul de studii Asistență Medicală Generală. 

  

Art.13. Se aprobă reînmatricularea dlui. Dumitrescu Bădoi Ionuț în anul II la specializarea 

SPM/FȘEFI cu achitarea taxei de reînmatriculare. 

 

Art.14. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro, contravaloarea taxei de studiu achitată pentru  anul 

universitar 2020-2021 pe numele Kafa Youssef. 

 

Art.15. Se aprobă plata taxei membru AUF pe anul 2020 în cuantum de 600 euro.  

 

Art.16. Se aprobă decontarea unei facturi în valoare de 14,99 $ corespunzătoare unui abonament 

ZOOM pentru 30 de zile achiziționat în scopul derulării unui workshop online Doctoratele în 

parteneriat public- privat. 

 

Art.17. Se acordă termen maxim 01.12.2020 pentru prezentarea dnei. Mihaela Stoian la postul 

repartizat, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie. În caz contrar se vor lua măsuri disciplinare pentru 

nerespectarea unei Hotărâri a Consiliului de Administrație. 

 

Art.18. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ CRC&D-AUTO –servicii de închiriere butelii gaze speciale și încărcare butelii, valoare=5304 lei; 

▪ Biroul Achiziții Publice –servicii de mentenanță și service la sistemele de supraveghere video, de 

alarmă antiefracție corp C, valoare= 5720 lei;  

▪ CTICI – achiziție sistem videoconferință, valoare= 18103,47 lei;  

▪ FSESSP (filiala Vâlcea) –servicii de  monitorizare și intervenție, valoare= 2856 lei; 

▪ BTS-CA – achiziție papetărie, tonere, valoare= 2721,25 lei;  

▪ FTLIA – achiziție instrumente muzicale, valoare= 18640 lei; 

▪ DA – achiziție papetărie, birotică, valoare= 1967,50 lei;  

▪ COLEGTER – achiziție dulap metalic securizat, valoare= 950 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ Directorii de compartimente vor supraveghea respectarea carantinei cu strictețe; toată 

activitatea în această perioadă se desfășoară online; 

▪ Se vor efectua toate concediile de odihnă corespunzător anului 2020; 

▪ Acolo unde apar situații speciale se vor întocmi programe de recuperare a activităților pe tot 

parcursul anului 2021;  

▪ Dosarele pentru concursurile în desfășurare se depun online; 

▪ Lansare Competiția internă de proiecte de cercetare științifică 2021; 

▪ Corpul B din str. Aleea Școlii Normale devine prioritate în Planul de reparații pe anul 2021 și 

fondurile necesare reabilitării vor fi incluse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 

2021. DGA va realiza o expertiză în acest scop. 

▪ Decanii vor întocmi urgent Metodologii proprii facultăților pentru desfășurarea activităților 

didactice online precum și pentru desfășurarea evaluărilor online; 
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▪ Se efectuează audit online pe documentele SMC proprii facultăților în perioada 18-25.11.2020; 

▪ Noaptea cercetătorilor, 26/27.11.2020; 

▪ Recrutare membrii noi AIESEC în perioada 23-27.11.2020. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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