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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 25.11.2020 

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 25.11.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Procedură privind organizarea procesului educațional în regim on-line la 

Universitatea din Pitești.″ Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Procedură privind organizarea practicii în anul universitar 2020-2021.″ Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă ″Procedură operațională privind organizarea procesului educațional în regim on-line la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar.″ 

 

Art.4. Se avizează ″Proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent calificărilor de nivel 5 CNC ale 

Colegiului Terțiar Nonuniversitar.″ Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă acordarea de ore în regim de PO pentru publicarea de articole în reviste cotate ISI și 

pentru rezultate de performanță în creația universitară conform PO-CCDITT-03 aferent anului 2019. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la conf. univ. dr. Popescu 

Aurel la conf.univ.dr. Anca Șuțan la Departamentul de Științe ale Naturii. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea activităților didactice din postul 7,conf. din Statul de funcții al 

Departamentului de Finanțe, Contabilitate și Economie în regim de plata cu ora de la conf.univ.dr. 

Logica Bănică la conf.univ.dr. Emil Burtescu și lect.univ.dr. Consuela Dicu. 

 

Art.8. Se aprobă acordarea  ajutorului de înmormântare conform Contractului Colectiv de Muncă 

doamnei Rotaru Liliana. 

 

Art.9. Se aprobă punerea în funcțiune  la minim a centralei termice din campusul filialei din Râmnicu 

Vâlcea a UPIT, pentru a evita avariile. 

 

Art.10. Se aprobă retragerea studentului Olteanu Andrei Gheorghe de pe locul subvenționat și 

continuarea studiilor în regim cu taxă la Facultatea de Științe Economice și Drept. Studentul va depune 

o declarație privind destinația actelor de studii în original. 

 

Art.11. Se aprobă urmîtoarele referate de necesitate: 

▪ CTICI –– servicii de consultanță și dezvoltare site web cu bază de date orientate pe client, 

valoare= 22680 lei; 

▪ CTICI – prelungire închiriere licență Microsoft Office 365, valoare= 11980 lei. 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Foile colective de pontaj vor fi transmise la RUS în format electronic până vineri- 27.11.2020 și 

letric până miercuri- 02.12.2020; 

- Analiza statistică asupra procesului de evaluare a cadrelor didactice conform Metodologiei de 

evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului didactic și de cercetare din UPIT; 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


