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                                                                                        Nr. 4675/20.05.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 20.05.2020 

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 20.05.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online 

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

 

Art.2. Se avizează Metodologie de evaluare a rezultatelor și performanțelor activității personalului 

didactic și de cercetare din Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează  Procedură privind organizarea practicii în semestrul al II-lea al anului universitar 

2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează Procedură operațională pentru echivalarea situației școlare a studenților. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează  Procedură privind organizarea și desfășurarea inspecției speciale pentru obținerea 

gradului didactic I în regim online. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează cuantumul taxelor la Universitatea din Pitești pentru anul universitar 2020-2021. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează  componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul 

universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se avizează componența comisiilor de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2020. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă achitarea unei taxe de 150 euro pentru publicitatea programelor de studii ale 

Universității din Pitești în paginile revistei ”Suchasna Osvita” din Ucraina în scopul oferirii de informații 

pentru potențiali viitori studenți. 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 



ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

Art.10. Având în vedere solicitarea ADR Muntenia privitoare la transmiterea de proiecte de specializare 

inteligentă pentru constituirea protofoliului de proiecte la nivel de regiune, se aprobă următoarele două 

propuneri ale Universității din Pitești, ca promotor: 

1. Mobilitatea sustenabilă la nivelul regiunii Sud Muntenia; 

2. Alimente funcționale și suplimente alimentare inovatoare rezultate din exploatarea integrală a 

resurselor agricole, silvice și din flora spontană din regiunea Sud Muntenia. 

Se aprobă ca Universitatea din Pitești să fie partener în toate proiectele de acest tip în care va fi cooptată. 

 

Art.11. Se aprobă componența comisiei pentru negocierea prelungirii CCM cu un an, conform art.141, 

alin.2. din Legea 62/2011, din partea sindicatului reprezentativ ASUP, astfel: 

- Conf.dr.ing. Alin Gheorghiță Mazăre- președinte; 

- Lect.univ.dr. Tudor Cicerone Petrescu- membru; 

- Lect.univ.dr. Silvia Boncescu- membru; 

- Inf. Mihaela Sorina Deaconu- membru; 

- Violeta Mincă- secretar. 

 

Art.12. Având în vedere necesitatea analizei la nivel de management central asupra eligibilității cadrelor 

didactice în depunerea de proiecte în Competiția PCE2020, se solicită decanilor facultăților  să transmită 

spre completare tuturor departamentelor un fișier care generează ca rezultat Scorul Relativ de Influență 

(SRI) individual cumulat pe ultimii 10 ani de publicații. Termen de transmitere-22.05.2020. 

Platforma unde se raportează datele cercetării țtiințifice va fi actualizată cu noile câmpuri impuse de 

UEFISCDI. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

▪ CTICI –serviciu de mentenanță anuală pentru adresele de internet UPIT, valoare= 575 lei; 

▪ Serv. Administrativ – verificare tehnică periodică a instalației de gaze pentru locația Târgu din 

Vale, nr. 1, valoare= 7425,60 lei; 

▪ Serv. Administrativ –verificare tehnică periodică a instalației de gaze pentru locația Aleea Școlii 

Normale, nr. 7, centrala termică, valoare= 214,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ –verificare tehnică periodică a instalației de gaze pentru locația Aleea Școlii 

Normale, nr. 7, cămine și cantină, valoare= 3153,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –verificare tehnică periodică a instalației de gaze pentru locațiile din strada 

Doaga, nr. 11 (Corp A), strada Teilor, nr. 4 (Corp D) și b-dul Eroilor, nr. 4 (Casa Universitarilor), 

valoare= 1999,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale și echipamente electrice, valoare= 790 lei. 

 

Art.14. În vederea optimizării comunicării între studenți sau terțe persoane și secretarele care 

gestionează studenții se vor face publice numerele de telefon fix din secretariate urmând ca prin 

intermediul CTICI să se realizeze direcționarea apelurilor către telefoanele mobile astfel încât să nu fie 

afișate numere de telefon personal.  

 

Art.15. Pentru studenții proveniți din Afganistan se poate asigura cazarea în căminul studențesc doar 

până la finalizarea studiilor. Dacă aceștia rămân studenții Universității din Pitești la programe de licență 

se va analiza posibilitatea de cazare a acestora în continuare, punctual, cu acordul Rectorului UPIT. 

 

Art.16. Informativ, VALAH CONSTRUCT GRUP SRL a prezentat conducerii o sesizare cu privire la 

tergiversarea realizării recepției la terminarea lucrărilor și eliberarea garanției de bună execuție. 
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Se va relua subiectul referatului într-o viitoare ședință a Consiliului de Administrație. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicoleta
Text Box





