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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 15.05.2020 

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 din 

data de 15.05.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se adoptă următoarele măsuri specifice pentru derularea activităților în Universitatea din Pitești 

în actualul context al stării de alertă: 

 

1.  Accesul în clădirile UPIT este restricționat, limitat și supus controlului permanent  

Detalii:  

         • Corpurile de clădire sunt închise, încuiate și securizate în permanență; 

         • Accesul în interior este permis numai în cazuri de mare excepție, cazuri ce nu pot fi rezolvate 

online, cu aprobarea decanatelor ce funcționează în clădirea respectivă. Decanul completează o 

aprobare scrisă prin care acordă accesul, menționând persoana, calitatea acesteia, scopul, ora intrării, 

ora ieșirii. Excepție face doar personalul ce lucrează efectiv în acea clădire;  

• Accesul în Rectorat se subscrie acelorași reguli. Acordul pentru acces îl dau Rectorul, Prorectorii, 

Directorii de direcții, Președintele de Senat.  

• Persoana respectivă este înregistrată în Registrul de Intrări-Ieșiri, aflat la intrare, gestionat de 

paznicul clădirii. Aprobarea acordată în scris de către decanat, rămâne anexă la Registrul de Intrări-

Ieșiri; 

• Interacțiunea cu studenții, dacă și numai dacă nu poate fi înlocuită prin interacțiuni online, se va 

face la ghișeele organizate în fiecare corp de clădire, la limita cu exteriorul, fără accesul studenților în 

interior. Studenții vor fi programați în prealabil de către secretariatul de care țin. Secretariatele fac 

publice numerele de telefon, adresele de email la care studenții pot apela pentru orice fel de servicii, 

inclusiv pentru o eventuală programare  

• Recuperarea bagajelor din cămine de către studenți se va face programat, cu screening și declarație 

pe propria răspundere.  

 

2. Munca în regim online (telemuncă) este recomandată în continuare, acolo unde se poate 

(cf. art. 17 din legea privind starea de alertă). 

Detalii: 

• Coordonatorii de compartimente întocmesc până luni, 18.05.2020, lista cu persoanele care vor lucra în 

regim de telemuncă și cu sarcinile specifice pe care aceste persoane le vor îndeplini; 

• Personalul nedidactic nu poate fi încadrat la telemuncă, urmând a reveni la serviciu. 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

 

3. Se vor respecta întocmai prevederile legii privind echiparea și comportamentul la locul de 

muncă de către personalul care revine fizic, la muncă, în spațiile UPIT 

 

Detalii: 

• Este obligatoriu portul măștii de protecție anti-epidemică în toate spațiile UPIT; 

• Se va respecta regula distanțării efective la min. 2m, în oricare dintre încăperile UPIT; 

• Se vor asigura dezinfectante și în primă fază  câte 10 măști de protecție pentru personalul care va reveni 

în UPIT; 

• Se va asigura termoscanarea la fiecare acces în clădire. 

 

Art.2. Pe perioada stării de alertă se suspendă concursurile pe post de orice tip. În ședința Senatului 

universitar din data de 18.05.2020 vor fi supuse aprobării comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante pentru semestrul al II-lea urmând să se reia Calendarul desfășurării 

concursurilor  imediat ce reglementările vor permite acest lucru. 

 

Art.3. Se aprobă completarea  Metodologiei privind desfășurarea activităților de evaluare în regim on-

line la Universitatea din Pitești în anul universitar 2019-2020 cu mențiunea că se pot desfășura conferințe 

live recomandabil pe skype însă pot fi utilizate și alte medii de comunicare video cu condiția ca pe 

platformă să fie indicat link-ul către acestea. 

 

Art.4. Se aprobă înființarea unui Registru Unic de Intrări-Ieșiri, la nivel de universitate, pentru 

înregistrarea documentelor prin corespondența electronică în proiectele finanțate din fonduri structurale. 

 

Art.5. Direcția Administrativă asigură suportul necesar pentru realizarea ghișeelor destinate interacțiunii 

angajaților cu studenții sau alte persoane din exterior, la solicitarea decanilor facultăților. 

 

Art.6. Administratorul  Corpului  C al universității va asigura paza și respectarea condițiilor de acces  în 

clădire în intervalul orar 0800-1600. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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