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                                                                                        Nr. 3357/18.03.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 18.03.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476/11.03.2020; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 18.03.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, conform căruia pe durata stării de urgență cursurile din toate unitățile și instituțiile de 

învățământ se suspendă, coroborat cu Hotărârea nr. 7/11.03.2020 a Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență potrivit căreia se recomandă utilizarea unor metode didactice alternative 

de învățământ, se completează planul de măsuri adoptate de Consiliul de Administrație în ședința din 

data de 10.03.2020 precum și în ședința Biroului Consiliul de Administrație din data de 12.03.2020, 

astfel: 

 pe durata stării de urgență (până la data de 16.04.2020)  se suspendă activitatea didactică 

directă urmând ca toate aceste activități să se desfășoare on-line.  

 În această perioadă se mențin măsurile pentru respectarea regulilor de disciplină sanitară 

stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu. 

 Planul de măsuri adoptat anterior își prelungește perioada de aplicare pe toată durata stării de 

urgență. 

Referitor la programul și modul de desfășurare a activităților pentru personalul didactic auxiliar și 

structurile administrative se adoptă următoarele măsuri: 

 Conducătorii compartimentelor vor transmite conducerii măsuri concrete stabilite cu privire la 

formula în care se lucrează pe categorii de activități; aceștia vor comunica persoanele care 

lucrează de acasă sau la locul de muncă; 

 Foile colective de prezență vor fi completate în modul obișnuit până la data de 10.03.2020 când 

a intrat în vigoare planul de măsuri adoptat prin HCA nr. 3144 din 10.03.2020, pentru perioada 

de după această dată se va atașa o notă justificativă privind modul în care s-au desfășurat și 

datele în care se face recuperarea activităților ; 

 Conducătorii compartimentelor vor întocmi un grafic de recuperare a activităților; 

 Directorii de departamente pot transmite declarațiile pentru activitățile didactice desfășurate în 

regim de  plata cu ora semnate și scanate pe e-mail către Serviciul R.U.S.  Nu vor fi trecute în 

declarații activitățile practice sau laboratoarele după data de 11martie 2020, acestea urmând a fi 

declarate în momentul recuperării lor, ulterior ridicării stării de urgență. 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

Art.2. Se aprobă și se transmite Senatului universitar: Contractul de management al rectorului 

Universității din Pitești pentru mandatul 2020- 2024 și Planul managerial constituit ca anexă la 

Contractul de management. 

Art.3. Se aprobă acordarea avizului Consiliului de Administrație tuturor cadrelor didactice din 

Universitatea din Pitești care aplică individual pe platforma informatică brainmap.ro pentru calitatea 

de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024. Perioada în care apelul este deschis este 18 martie- 30 

aprilie 2020. 

Art.4. Având în vedere faptul că o parte din salariații universității dețin tichete de vacanță neutilizate a 

căror valabilitate expiră în perioada următoare se aprobă ca în zilele de marți-24.03.2020 și miercuri-

25.03.2020 la casierie să se colecteze aceste tichete urmând ca emitentul să facă modificări asupra 

termenului de valabilitate. 

Art.5. Având în vedere faptul că în această perioadă se colectează datele pentru raportarea ANS se 

solicită directorilor de departamente să completeze fișierul transmis de către Directorul CTICI în cel 

mai scurt termen posibil cu toate datele solicitate. Decanii facultăților vor verifica fișierele să fie 

complete și corecte. 

Art.6. Se avizează Raport privind starea universității 2019. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.7. Se avizează Regulament de organizare și funcționare a Centrului Regional de Promovare a 

Proprietății Industriale Argeș - PATLIB Argeș. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.8. Se avizează Plan de audit intern al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității CEAC-U 

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se avizează Plan de activitate privind asigurarea și evaluarea calității pentru anul 2020. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.10. Se aprobă Raportul Consiliului Cercetării Științifice privind activitatea desfășurată în mandatul 

2017/2020. Se include Directorul Centrului de Transfer Tehnologic în componența Consiliului 

Cercetării Științifice. 

Art.11. Se aprobă corectarea unei erori materiale din Planul de învățământ al programului de studii de 

licență Biologie anul III, 2019/2020 conform propunerilor conducerii Departamentului de Științe ale 

Naturii. 

Art.12. Se avizează înființarea unui nou program de studii universitare de master Artă Sacră- 

Conservare și Restaurare, în domeniul Arte Vizuale la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte. 

Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare a acordat aviz favorabil acestui 

demers. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.13. Se aprobă depunerea dosarului la Autoritatea Națională pentru Calificări în vederea validării și 

înscrierii calificării Artă Sacră- Conservare și Restaurare în Registrul Național al calificărilor din 

Învățământul Superior. 

Art.14. Se aprobă exmatricularea cu drept de reînscriere în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar 

pentru elevii Lupa Ionuț Cosmin (TTM anul I) și Perjovschi Svetlana (AMG anul I). 
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Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea drei. Constantin 

Florina, asolventă a Facultății de Științe Economice și Drept/Economie și Afaceri 

Internaționale/promoția 2017 de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea din 

Craiova. 

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea drei. Bădiță Cornelia 

Mirela, absolventă a Universității Spiru Haret/PSE/Psihologie promoția 2019 de a susține examenul de 

licență la Universitatea din Pitești/FSESSP/Psihologie în sesiunea din iulie 2020. 

Art.17. Se aprobă solicitarea S.C. Cafeto Vending SRL privind scutirea de la plata chiriei pentru spații 

începând cu luna aprilie și până la revenirea în activitate a studenților și personalului UPIT. 

Art.18. Se aprobă plata taxei de publicare, tipărire și eliberare a brevetului  pentru invenția cu titlul 

"Dispozitiv pentru controlul suprafețelor inaccesibile" al cărei titular este Universitatea din Pitești, în 

cuantum de 475 lei precum și plata taxei de menținere în vigoare a brevetului pentru 5 ani în cuantum 

de 2328 lei. 

Art.19. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serviciul Ad-tiv, corp C –servicii de dezinfecție și deratizare, valoare=2549,9 lei; 

 Serviciul Ad-tiv, corp B –servicii de dezinfecție și deratizare, valoare=5086,08 lei; 

 Serviciul Ad-tiv, Baza sportivă –servicii de dezinfecție, valoare=1760,40 lei; 

 Serviciul Ad-tiv, cămine studențești –servicii de dezinfecție și deratizare, valoare=6577,92 lei; 

 Serviciul Ad-tiv, corp A și D –servicii de dezinfecție și deratizare, valoare=6403,32 lei; 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Propuneri privind modalitatea de susținere a dizertațiilor și tezelor de doctorat on-line pe 

perioada stării de urgență; 

- Analiza posibilității ca votul Senatului universitar să se desfășoare exclusiv electronic; 

- Analiza activităților ce pot fi desfășurate în mediul on-line fără a avea consecințe, în măsura în 

care pot fi tehnic susținute; 

- Delimitarea activităților on-line care se desfășoară în mediul public respectiv privat. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

 Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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