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                                                                                        Nr. 4377/06.05.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 06.05.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line în 

data de 06.05.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Structura generală a semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. Derogările se acordă doar la solicitarea fundamentată 

formulată de conducerea facultăților către Consiliul de Administrație. 

Art.2. Se aprobă, la solicitarea conducerii Facultății de Științe Economice și Drept, menținerea 

structurii activităților didactice aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020,  conform 

Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti nr. 125 din data 01.07.2019 cu privire la aprobarea 

structurii generale a anului universitar 2019-2020. 

Art.3. Se aprobă, la solicitarea conducerii Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și 

Psihologie, menținerea structurii activităților didactice aferente semestrului al II-lea al anului 

universitar 2019-2020,  conform Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti nr. 125 din data 

01.07.2019 cu privire la aprobarea structurii generale a anului universitar 2019-2020. 

Art.4. Se respinge propunerea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică privind modificarea 

perioadei alocată evaluărilor finale în sesiunea iunie 2020. 

Art.5. Se avizează "Metodologie privind desfășurarea activităților de evaluare în regim on-line la 

Universitatea din Pitești în anul universitar 2019-2020." Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

Art.6. Se avizează "Strategia de Internaționalizare a Universității din Pitești" pentru perioada 2020-

2027- forma finală. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.7. Se aprobă Centralizatorul burselor de performanță, de merit, ajutor social și ajutor social 

ocazional pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020. Bursele vor fi virate în data de 

20.05.2020. 

Art.8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică ca studenții anului IV 

ai specializării Energetică şi tehnologii nucleare, care vor susține examenul de licență la Universitatea 

Politehnica București în perioada 29.06.2020-03.07.2020, să susțină examenele de evaluare din sem. II 

și cele de refacere până la data de 29.06.2020. 
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Art.9. Se avizează, la propunerea conducerii Colegiului Terțiar Nonuniversitar, calendarul de admitere 

pentru anul școlar 2020-2021. Se transmite Senatului universitar spre aprobare. 

Art.10. Se aprobă componența comisiei de admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar pentru anul 

școlar 2020-2021, sesiunea mai/iulie-septembrie 2020: 

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Marian Mădălina 

Membri: Lect. univ. dr. Dumitrache Mihaela 

              Lect.univ.dr. Tudose Cristina 

              Secretar comisie: Dănilă Denisa 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă "Procedura operațională privind organizarea procesului educațional în regim on-line 

la Colegiul Terțiar Nonuniversitar". 

 

Art.12. Consiliul de Administrație ia act de decizia dnei. prof.dr. Constantinescu Cătălina de încetare a 

colaborării cu UPIT/FTLIA începând cu data de 01.05.2020 și aprobă redistriuirea activităților 

didactice în regim de plata cu ora. 

Art.13. Se aprobă, la propunerea Direcției Administrative, demararea procedurii de scoatere la concurs 

a posturilor vacante de îngrijitori și muncitori calificați. Pentru postul vacant de muncitor calificat- 

instalator nu este necesar atestatul de pază. 

Art.14. Se avizează solicitarea drei. Oană Andreea Cristina, absolventă a Universității de Petrol și 

Gaze, specializarea Română-Engleză privind susținerea examenului de finalizare a studiilor 

universitare de licență în cadrul UPIT/FTLIA. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.15. Se avizează "Metodologie de finalizare a studiilor doctorale la Universitatea din Pitești". Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Serv. Administrativ –lucrări de amenajare camere de duș în garsonierele de protocol din Cămin 2  

Corp B, valoare= 24270 lei; 

 Serv. Administrativ – lucrări de amenajare camere de duș garsonierele de protocol Cămin 2 

(etajele 2, 3 și 4), valoare= 44730 lei; 

 Serv. SSM – achiziție materiale de protecție, valoare=70770 lei; 

 Serv. SSM – achiziție materiale pentru igienizare și dezinfecție, valoare=15475 lei; 

 Serv. SSM – achiziție teste rapide necesare pentru testare COVID-19, valoare=75580 lei. Dna 

doctor Badea și dl. prorector RSAMSE- conf.dr. Adrian Sămărescu vor elabora o procedură 

privind revenirea studenților în cămine, ocazie cu care se vor desfășura testările instituționale. 

Art.17. Se aprobă programul de recuperare al activităților didactice la FECC. Recuperarea activităților 

didactice se face după un program aprobat la nivel de facultate și se postează doar pe site-urile 

facultăților. Orarele de recuperare se transmit spre informare prorectorului C.I- prof.dr.ing. Viorel 

Nicolae. 

Art.18. Se aprobă ca până la data de 15.05.2020 studenții români care sunt cazați în căminele 

studențești să elibereze locurile de cazare rămânând în cămine doar studenții străini cu respectarea 

strictă a normelor impuse prin ordonanțele militare. 
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Art.19. Planurile de învățământ vor fi revizuite până la finalul acestei săptămâni, astfel: 

- Pentru programele de studii de licență, disciplina Etică și integritate academică va avea o oră de 

curs și o oră de seminar și se va efectua în anul de studii II, semestrul I; 

- Pentru programele de studii de masterat, disciplina Etică și integritate academică va avea o oră 

de curs și se va efectua în anul de studii I, semestrul I. 

Art.20. Se aprobă inventarierea produselor alimentare care se găsesc în stoc la cantina studențescă și 

casarea celor expirate respectiv donarea alimentelor care sunt în termenul de valabilitate. 

Art.21. Se solicită decanilor facultăților să sprijine activitatea de scanare a materialelor de la 

Biblioteca UPIT prin punerea la dispoziție a scanerelor disponibile în această perioadă. 

Art.22. Salariații care ridică salariile de la casieria centrală vor avea la dispoziție zilele de 14.05.2020 

și 15.05.2020. Pentru evitarea aglomerării se propune distribuirea în cele două zile în ordine alfabetică. 

Programarea pentru ridicarea salariilor se transmite salariaților prin email de către conducătorii 

compartimentelor. 

Art.23. Prezența angajaților la locul de muncă este permisă doar în cazurile în care activitățile nu pot fi 

realizate online. În această situație se vor respecta strict prevederile ordonanțelor militare și anume 

purtarea echipamentului de protecție și distanțarea socială. Conducătorii compartimentelor vor afișa la 

loc vizibil regulile care trebuie respectate la locul de muncă și se vor asigura că acestea sunt respectate. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


