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                                                                                        Nr. 4893/27.05.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 27.05.2020 

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 27.05.2020 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

pentru programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență redusă, anul universitar 

2020-2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii pentru programele universitare de licență și 

master, pe facultăți, în anul universitar 2020-2021.  

 

 Art.4. Se avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în UPIT pentru 

anul 2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează componența comisiei de monitorizare a Universității din Pitești. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. La Admiterea 2020 nu se poate opta simultan pentru ocuparea unui loc subvenționat rezervat 

candidaților de etnie rromă și un loc suvențional destinat absolvenților proveniți din mediul rural. 

 

Art.7.  Se aprobă solicitarea dnei. conf.dr.ing. Iordache Monica privind decontarea taxei de participare 

în valoare de 750 lei la Conferința internațională on-line Modtech 2020, conform 

 „Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare si de participare la manifestări 

ştiinţifice”. 
 

Art.8.  Se aprobă solicitarea  dlui. prof.dr.ing. Eduard Nițu privind decontarea taxei de participare  în 

valoare de 750 lei la Conferința internațională on-line Modtech 2020, conform 

 „Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare si de participare la manifestări 

ştiinţifice”. 
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Art.9. Se aprobă solicitarea Asociației Alliance Francaise de Pitesti privind scutirea de la plata 

utilităților pentru perioada 01.05.2020-31.08.2020. 

 

Art.10. Se aprobă alocarea unei săli către CNCIR pentru desfășurarea unor activități cu un grup de 26 

persoane în perioada 19-20.06.2020, cu respectarea reglementărilor care vor fi în vigoare după 

încheierea perioadei stării de alertă. 

 

Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru reparații bănci în curte corp A, valoare=1308 lei; 

▪ BUP – achiție 3 scannere, valoare= 2400 lei; 

▪ FSEFI – achiziție router în decanat, valoare= 460 lei; 

▪ Serv. Administrativ –reparație avarie conductă principală de apă rece lângă spălătorie Corp B 

Doja, valoare= 3871 lei; 

▪ Serv. Administrativ –reparație avarie la conducta de scurgere canalizare Sală de Sport veche Corp 

B Doja, valoare= 4165 lei. 

Consiliul de Administrație solicită conducerii Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică să 

prezinte un program de reparație și utilizare a facilităților la sala veche de sport precum și un 

desfășurător al încărcării spațiilor aferente. 

 

Art.12. Se  aprobă semnarea procesului verbal la finalizarea lucrărilor de către S.C. Valah Construct 

SRL prin rezilierea contractului, cu consecințele care rezultă. 

 

Art.13. Tichetele de vacanță neutilizate și expirate pot fi depuse la casierie în perioada 02-05.06.2020. 

 

Art.14. Se aprobă plata retroactivă a activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora de dna. 

lect. univ. dr. Monica Valeca pe luna aprilie, la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică. 

 

Art.15. Se solicită tuturor facultăților din structură să completeze Chestionar de consultare instituțională 

pentru elaborarea obiectivelor și priorităților Strategiei Naționale de Cercetare și Dezvoltare 2021-2027 și a 

documentelor de programare strategică asociate. 

Art.16. Studenții internaționali nu pot fi cazați pe perioada verii în căminele studențești, excepție pot 

face doar cei care rămân în continuare la studii la UPIT. Excepțiile vor fi analizate și aprobate punctual 

de către dl. Rector. Se solicită tabel nominal cu studenții din cămin și datele la care încheie studiile. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Pagina Admitere 2020; 

▪ Prezentare privind evaluarea cadrelor didactice din punct de vedere al eligibilității în depunerea 

de proiecte de cercetare; se reface evaluarea având în vedere că termenul în care s-au solicitat 

datele a fost insuficient pentru a raporta toate cadrele didactice datele solicitate. Se acordă 

termen nou: 01.08.2020 pentru colectarea în amănunt a informațiilor astfel încât la data de 

01.10.2020 decanii vor dispune de situația completă. Totodată, se va evalua capacitatea și 

modalitatea de încărcare a datelor suplimentare în platforma cercetării. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

Nicoleta
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