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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 17.02.2021 

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 17.02.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în 

sem. I al anului universitar 2020-2021. Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice în anul 

2020 conform  PO-CCDITT-04. Total = 17068,53 lei. 

Art.3. Se aprobă plata tarifului de 1386 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de studii de licență Ingineria transporturilor și a traficului în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

 

Art.4. Se aprobă plata tarifului de 1386 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificărilor aferente programului de studii de master Transporturi și siguranță rutieră în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

 

Art.5. Se avizează solicitarea dnei. as.univ. Tamaș Monica/DLLIA/FTLIA privind desfășurarea unor 

activități didactice la Universitatea Hyperion în semestrul al II-lea al anului universitar curent. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea cursului de Tehnologii și materiale neconvenționale de la prof. univ. dr. 

ing. Nicolae Viorel la dr. ing. Sandu Ionela Alina. 

 

Art.7. Se aprobă distribuirea de  activități didactice în regim de plata cu ora, conform Statului de funcții 

al Departamentului de Autovehicule și Transporturi, posturi 23,ș.l. respectiv 25,ș.l. dlui. prof. univ. dr. 

ing. Ivan Florian. 

 

Art.8. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post  vacant de tehnician I M la Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie. 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea dlui. Elmekawy Mostafa privind restituirea sumei de 1980 euro reprezentând 

contravaloarea taxei de studiu achitată. 
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Art.10. Se aprobă înființarea unui Muzeu al Universității din Pitești care să beneficieze de spațiu 

expozițional în corpul B- Aleea Școlii Normale, zona centrală. 

 

Art.11. Se aprobă solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș privind asigurarea accesului în 

săli ale universității pentru susținerea unor examene specifice, cu respectarea normelor sanitare în 

vigoare. 

 

Art.12. Se aprobă solicitarea Asociației Colegiului Național Zinca Golescu privind asigurarea accesului 

în aula CC1 din locația Centrului de Calcul pentru desfășurarea unei ședințe a Comitetului de Părinți 

(maxim 40 de persoane) în data de 05.03.2021 ora 18,00. 

 

Art.13. Se aprobă plata sumei de 15000 lei reprezentând cotizație membru Anelis Plus pentru anul 2021. 

 

Art.14. Se aprobă achiziționarea unor servicii de tip LIDAR (survol aerian cu scanare de tip laser) în 

scopul identificării tuturor siturilor arheologice în zona Ocnele Mari. Costurile aferente în valoare de 

50000 lei sunt suportate din contracte de cercetare încheiate prin intermediul  Centrului de Cercetare 

Istorică, Arheologică și de Patrimoniu.   

 

Art.14. Se aprobă ca Sala B 126 să treacă în administrarea Facultății de Științe, Educație Fizică și 

Informatică și respectiv, Sala B 133 să treacă în administrarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și 

Arte. Sălile S 001 și S 003 rămân în administrarea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică. 

 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Informare privind decizia Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare cu privire la 

desfășurarea tuturor activităților didactice în mod online în semestrul al II-lea în conformitate cu 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020-

2021- scenariul 3; 

▪ Datele personale ale angajaților UPIT vor fi încărcare de către DGA pe platforma informatică 

pentru programarea la vaccinare până vineri, 19.02.2021.  

▪ Facultățile vor desemna responsabili în CCOC ( Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră). 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 


