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                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 08.05.2020 

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, în şedinţa extraordinară desfășurată on-line în data de 

08.05.2020, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206/06.05.2020, Art.IV, alin.3. 

se aprobă ca activitățile didactice de laborator sau proiect să se desfășoare în continuare în regim online 

prin prezentări frontale înregistrate video și transmise studenților live, prin multimedia. Se solicită 

dovezile realizării activităților prevăzute recomandând înregistrări video, audio sau orice altă metodă de 

înregistrare a activității, fără revenirea studenților fizic în spațiile de învățământ. 

Art.2. Studențíi care au contract de închiriere pentru un loc de cazare, se află la acest moment în căminele 

universității și sunt angajați cu contract de muncă la firme din Pitești (sau împrejurimi) își păstrează 

statutul de locatar al căminului în următoarele condiții: 

- Prezintă la administratorul căminelor studențești adeverința în original,  care atestă faptul că este 

angajat cu contract de muncă; 

- Prezintă la administratorul căminelor studențești declarația pe propria răspundere că își asumă 

deplasările și respectă normele stabilite prin ordonanțele militare privind echipamentul de 

protecție și distanțarea socială; 

- Se supune testării rapide pentru COVID-19 care va fi coordonată de medicul din campus; 

- Respectă toate celelalte măsuri dispuse de conducerea universității privind igiena și protecția. 

Prelungirea șederii în campus se poate face până la finalizarea examenelor din actuala sesiune. Toate 

condițiile sunt obligatorii, nerespectarea acestora în totalitate atrage excluderea studentului din cămin. 

Nu este permis accesul altor persoane în cămine. Responsabil: dl. Vasile Stănciulescu- administrator 

cămine studențești. 

Art.3. Studenții cetățeni străini cazați actualmente în căminele studențești vor fi testați obligatoriu pentru 

COVID -19. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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