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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 01.04.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line 

din data de 01.04.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Raport privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești 2019". Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se aprobă numirea în postul de Coordonator Birou Erasmus+ a doamnei lect. univ. dr. Maria 

MIROIU, în cadrul Centrului pentru Relații Internaționale (CpRI), începând cu data de 02.04.2020. 

Art.3. Începând cu luna aprilie 2020 cadrele didactice vor depune evidența asupra procesului de 

învățare on-line. Pontajele lunii aprilie se asociază cu aceste evidențe. 

Art.4. Se stabilește modul de desfășurare a activității pentru Registratura UPIT, astfel:  

 Înregistrarea documentelor se face prin contactarea dnei. secretar Claudia Matei, telefonic, 

pentru obținerea unui număr de înregistrare; 

 Transmiterea documentului care conține numărul de înregistrare, electronic (scanat dacă este 

posibil) către dl. Cezar Popescu care asigură circuitul documentelor către compartimentele 

destinatare. 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

 Informare privind comunicatul Ministerului Educatiei si Cercetarii emis in data de 27 martie: 

 https://www.edu.ro/cercetarea-r%C4%83spunde-apelului-la-mobilizare-%C3%AEn-lupta-cu-noul-coronavirus-

aloc%C3%A2nd-25-milioane-de-lei 

 Măsuri de îmbunătățire a activităților desfășurate în regim on-line prin restructurarea 

platformei e-learning după noile criterii; 

 Instruirea cadrelor didactice asupra modului de completare a declarației privind activitățile 

didactice desfășurate în regim de plata cu ora; 

 Gradul de satisfacție al studenților privind activitatea didactică se va obține electronic dacă data 

reluării activităților de tip față în față nu va permite finalizarea acțiunii în timp util; 

 Evaluarea și corelarea programelor astfel încât să fie posibilă desfășurarea de cursuri comune; 

 Modalități de reducere a cheltuielilor; 

 Inițierea pontajului electronic ce va deveni funcțional începând cu noul an universitar; 

 Fișele de aplicare în proiectele FDI se vor transmite electronic dlui. Rector; 
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 Scenarii posibile pentru finalizarea anului universitar curent: anii terminali finalizează studiile 

în septembrie, licență susținută on-line, activități didactice susținute în lunile iulie și august, 

admitere 2020 desfășurată doar în sesiunea septembrie 2020; 

 Menținerea legăturii cu partenerii internaționali; 

 Personalul din Serviciul Administrativ poate intra în corpurile universității unde s-au desfășurat 

dezinfectări și igienizări, pentru curățenie, dar numai câte o persoană, alternativ, pe bază de 

adeverință semnată de șeful ierarhic superior. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


