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                                                                                        Nr. 3144/10.03.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 10.03.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 10.03.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID 19, Consiliul de Administrație al UPIT 

adoptă următorul Plan de măsuri: 

1. predarea cursurilor în regim online sau variante alternative; 

2. activitățile de seminar se desfășoară în regim online; 

3. activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 23 martie, în funcție de 

posibilitățile facultăților; 

4. personalul didactic desfașoară activitățile cu studenții conform celor de mai sus, reducând la 

minimum prezența fizică în spațiile universității; 

5. suspendarea tuturor mobilităților Erasmus; 

6. acolo unde situația o impune (de exemplu, studenți străini în an pregătitor), activitățile se 

desfășoară în cămin, în regim online și/sau în sălile de lectură; 

7. monitorizarea situației va fi facută permanent de medicii din campus, cadrele didactice de la 

FSEFI, DAMK, administratorii de clădiri și conducerea executivă a universității; 

8. interzicerea accesului la cantina universității pentru persoane din exterior, altele decât studenți 

sau salariați UPIT. 

Măsuri complementare: 

1. În procedură de maximă urgență, se va proceda la dezinfecția spațiilor, se vor suplimenta 

dispenserele de săpun și soluțiile dezinfectante, se achiziționează materiale de curățenie pe bază 

de clor și alcool; 

2. Orice alte activități cu caracter punctual, neperiodic (concursuri de ocupare a posturilor) se 

desfășoară conform programărilor. 

Dacă nu intervin alte reglementari naționale, în data de 23 martie se reia activitatea în regim normal. 

Prezentul plan de măsuri intră în vigoare începand cu 11 martie 2020. 
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Art.2. Se avizează Raportul sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul 

universitar 2018-2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se aprobă, la propunerea FSESSP: 

 – lista cu studenți beneficiari ai burselor de ajutor social – sem. I, an universitar 2019-2020; 

 – lista cu studenții beneficiari ai burselor de merit – sem. I, an universitar 2019-2020. 

 

Art.3. Se aprobă plata diferenței din tariful de evaluare a domeniului de studii universitare de masterat 

Inginerie industrială în cuantum de  561 lei. 

Art.4. Se aprobă utilizarea sălilor B1.43 și B1.44 din corpul central pentru derularea activităților 

didactice la Colegiul Terțiar Nonuniversitar în data de 10.03.2020. 

Art.5. Se aprobă plata taxei de membru EfVET pentru anul 2020 în cuantum de 300 euro. 

Art.6. Se aprobă demararea procedurii de obținere a avizelor necesare de la Inspectoratul General al 

Poliției Române pentru manipularea și depozitarea de substanțe precursoare de explozibili la Facultatea 

de Științe, Educație Fizică și Informatică. 

Art.7. Se aprobă cazarea unui stagiar din cadrul INSA Hauts de France în căminele UPIT în perioada 

16.03-31.07.2020. 

Art.8. Se aprobă cazarea  gratuită în căminele UPIT a 3 sportivi ai Clubului Sportiv Universitar Pitești. 

Art.9. Se dispune efectuarea de servicii de toaletare a arborilor din perimetrul proprietății UPIT din 

Râmnicu Vâlcea.  

Art.10. Se aprobă participarea unui lot de 5 studenți la Campionatele Naționale Universitare de Schi și 

decontarea transportului cu autoturism proprietate personală al cadrului didactic însoțitor- 

conf.univ.dr.Daniel Roșu.  

Art.11. Se respinge mobilitatea studentei Alexandru Gabriela de la UNEFS București la UPIT. 

Art.12. Se aprobă anularea datoriei în valoare de 810 lei reprezentând diferență de taxă de studii aferentă 

anului universitar 2016/2017 pentru Pîslaru E. Diana Florentina. 

Art.13. Se aprobă punerea la dispoziție cu titlu gratuit a complexului Dobrogostea pentru desfășurarea 

de activități sportive duminica, în intervalul orar 0800-18.00 

Art.14. Se aprobă următoarele referat de necesitate: 

▪ CSUD –reînnoire certificat digital, valoare= 35,7 euro. Se împuternicește dl. prof.univ.dr. Marian 

Enăchescu să reprezinte UPIT în relația cu CERTSIGN pentru obținerea certificatului digital 

calificat; 

▪ BUP ––achiziție materiale de întreținere, valoare= 1374 lei; 

▪ FSESSP (Vâlcea) achiziție materiale de papetărie, birotică, valoare= 821 lei; 

▪ FSESSP (Vâlcea) – achiziție materiale de întreținere și curățenie, valoare= 340,46 lei; 

▪ Biroul Studenți Internaționali – achiziție toner CANON, valoare= 251 lei; 

▪ FSESSP – achiziție jaluzele verticale, valoare= 770 lei; 

▪ Serv. Administrativ – plata taxei pentru obținere aviz CNCFCFR, valoare= 385,85 lei; 
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▪ Biroul Tehnic Investiții –lucrări în vederea obținerii avizului de funcționare din partea ISU Argeș 

la Corpul B, valoare= 2 456 512,24 lei. 

La ședința de astăzi au participat cadre medicale din campus, administratorii clădirilor, directori de 

departamente, administrator cămin studențesc. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


