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                                                                                        Nr. 5323/10.06.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 10.06.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line din 

data de 10.06.2020 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

universitare de licență și master în anul universitar 2020-2021 după solicitarea MEC privind alocarea a 

cel puțin 10 locuri pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție 

socială. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează repartizarea pe școli doctorale a locurilor bugetate cu bursă, bugetate fără bursă, la 

IF/IFR, români de  pretutindeni și domenii prioritare de dezvoltare a României pentru anul universitar 

2020-2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează Metodologia de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al  

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat ( CSUD) din cadrul IOSUD-UPIT. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează Instrucțiuni de lucru privind organizarea și desfășurarea sesiunii de admitere la 

doctorat în cadrul UPIT, în condițiile suspendării activităților didactice față în față. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă numirea în funcția de Director al Centrului Regional de Promovare a Proprietății 

Industriale PATLIB Argeș a dlui. conf.univ.dr. Daniel Roșu și în funcția de responsabil cu promovarea 

proprietății industriale din cadrul CRPPI a dlui. ș.l.dr.ing. Claudiu Șuțan. Cele două funcții sunt 

îndeplinite fără acordarea de indemnizații. 

 

Art.6. Se aprobă plata către Monitorul Oficial a sumei de 682,60 lei reprezentând contravaloarea 

publicării comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice vacante în 

sem.II, anul univ. 2019-2020. 

 

Art.7. Se aprobă semnarea actului adițional nr. 1 la protocolul nr. 5017/17.04.2019 încheiat cu  

Universitatea „Ovidius” din Constanța privind facilități de cazare acordate reciproc de ambele 

universități și se suspendă executarea obligațiilor protocolului în anul universitar curent. 
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Art.8. Se aprobă reprogramarea concediului de odihnă pe anul 2020, pentru Loghin Daniel, angajat în 

Serviciul Administrativ. 

Consiliul de Administrație solicită dlui. Director al Direcției Administrative să demareze procedurile 

legale privind achiziția de servicii de pază prin firmă specializată. 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea studentei Coman Alexandra Adriana/LMA, anul III privind  scutirea de la 

plata taxei de licență în valoare de 350 lei. 

 

Art.10. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ SSM  –  achiziție aparate nebulizare și dezinfectant, valoare= 14600 lei; 

▪ Serv. Administrativ- achiziție scaune, bănci utilare pentru dotare Corp B, valoare= 563662 lei; 

▪ Serv. Administrativ –achiziție scaune profesor,catedre, cuiere perete Corp B, valoare=47141 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție pupitre, scaune amfiteatru Corp B, valoare= 352625 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție table școlare Corp B, valoare=114283 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale igienizare și curățenie Corp T, valoare= 1361,42 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale igienizare și curățenie Corp I, valoare= 1420,02 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale igienizare și curățenie Corp S, valoare=1313,62 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale igienizare și curățenie Rectorat, valoare= 1253,62 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție servicii de revizie ITP microbuz AG-40-UNV, valoare= 380 lei. 

 

Art.11 Se aprobă alocarea sălii T309 pentru susținerea a două teze de doctorat la Școala Doctorală 

Ingineria Autovehiculelor, în data de 18.06.2020 cu respectarea reglementărilor privind siguranța și 

protecția socială în vigoare. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Lansarea Admiterii 2020 online; 

▪ Statistici privind participarea UPIT la competiții finanțate prin UEFISCDI și implicarea 

comunității academice în cresterea ponderii activitatii de cercetare stiintifica in totalul 

activitatilor universitatii. Se lansează în acest scop un chestionar la nivelul comunității 

academice. Se propune o dezbatere online coordonată de Prorectorul pentru cercetare științifică 

și informatizare, pe tema cercetării științifice, la care sunt invitați să participe directorii 

centrelor de cercetare, conducători de doctorat, directorii școlilor doctorale, etc. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

Mihaela
Text Box





