
ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

          

                                                                                        Nr. 5135/03.06.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 03.06.2020 

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 

03.06.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează repartizarea locurilor/granturi de studii la nivelul facultăților pe programele 

universitare de licență și master în anul universitar 2020-2021. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.2.  Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Științe Economice și Drept privind includerea în 

cererea de înscriere la examenul de licență/dizertație, completată de fiecare candidat, a declarației 

privind deținerea unui echipament IT cu cameră web și microfon, precum și conexiune la internet, în 

vederea înregistrării probelor de examen. În situația în care există candidați care semnalează că nu 

dispun de aceste echipamente, se va permite accesul acestora într-o sală dotată corespunzător, din 

spațiile UPIT, în vederea susținerii probelor de examen care se vor desfășura online.  

 

Art.3. Se avizează solicitarea Facultății de Științe Economice și Drept privind menținerea calității de 

titular al Departamentului de Drept și Administrație Publică a dlui. prof. univ. dr. habil. Eugen Chelaru 

după împlinirea vârstei standard de pensionare (14.07.2020) până la sfârșitul anului universitar 2019-

2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare, conform prevederilor CCM, dnei. Vulpe 

Mădălina - laborant în cadrul Departamentului de Științe ale Naturii.  

Art.5. Se aprobă solicitarea dlui. Abdelhamid Moustafa Mohamed Ahmed, cetățean egiptean, privind 

reportarea sumei de 1980 euro, reprezentând taxă de studii, pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.6. Se aprobă solicitarea dlui. Imushimire Jeanne D’Arc privind restituirea sumei de 1620 euro 

reprezentând contravaloare taxă de studii achitată pentru Ngarukiyintwari Modeste. 

Art.7. Se aprobă solicitarea dlui. Sarr Mamadou Bailo privind restituirea sumei de 1980 euro 

reprezentând contravaloare taxă de studii, deoarece nu se poate prezenta la studii în acest an 

universitar. 
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Art.8.  Se respinge solicitarea dlui. Alexe Valeriu Petruț privind achitarea taxei de studii pentru anii în 

care a beneficiat de loc bugetat la Universitatea din Pitești. Dna. Secretar Șef va redacta și transmite 

răspunsul Universității din Pitești către dl. Alexe Valeriu Petruț. 

Art.9. Se aprobă plata taxei anuale de membru al Consiliului Internațional al Științei Sportului și 

Educației Fizice (ICSSPE), a Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană, pe anul 2020, în 

valoare de 280 euro. 

Art.10. Se amână eliberarea garanției de bună execuție depusă de S.C. Valah Construct SRL până la 

îndeplinirea condițiilor prevăzute în procesul verbal de finalizare a lucrărilor.  

Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate:  

▪ CTICI – achiziție telefon VoIP Cisco SPA 303, valoare = 750 lei; 

▪ CTICI – revizie completă generator GSW15Y, valoare = 4140 lei; 

▪ SSM – achiziție produse de papetărie, valoare = 570 lei; 

▪ Biroul Achiziții – achiziție tonere, valoare = 937 lei; 

▪ SPSU UPIT – lucrări de reparații și reabilitare la Casa Universitarilor, valoare= 2055095,19 lei; 

▪ Serv. Administrativ –lucrări de modernizare module, etaj 2, Cămin 3, valoare= 64782 lei; 

▪ Serv. Administrativ –servicii de întocmire analiză de risc la securitate fizică corpurile A și D, 

valoare=1202 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție și montare sistem video online, valoare= 5115 lei; 

▪ CTICI –sistem de anclanșare automată a instalației electrice de rezervă pentru camera tehnică 

servere, valoare= 6300 lei. 

 

Art.12. Se aprobă solicitarea dlui. Pravăț Mircea Gheorghe, student în cadrul Facultății de Știinte, 

Educație Fizică și Informatică, anul II de studii, master A.M.C.E de a ridica contravaloarea bursei de 

merit din casieria UPIT, într-o singură tranșă, după susținerea examenului de dizertație în sesiunea 

iulie 2020. 

Art.13. Se aprobă derularea completării formularului de înscriere online la Admiterea 2020 în 2 etape. 

Comisia de admitere se va întruni în ședință online mâine, 04.06.2020 pentru finalizarea procesului 

astfel încât vineri, 05.06.2020 să fie demarată Admiterea 2020. Facultățile vor face publice pe site-uri 

proprii adresa de mail instituțională precum și numerele de telefon unde candidații obțin informațiile 

solicitate. 

Art.14. Se aprobă repartizarea cu titlu provizoriu a sălii 242 din Corp Central pentru activitățile 

specializării Actorie, urmând să fie disponibilizată sala 252. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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