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                                                                                        Nr. 5542/17.06.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 17.06.2020 

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 17.06.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se menține Planul de măsuri specifice adoptat în ședința Consiliului de Administrație din data 

de 15.05.2020 până la finalizarea perioadei de stare de alertă urmând să fie actualizat în funcție de 

reglementările ce vor fi impuse. 

 

Art.2. Se avizează Contractul de studii pentru anul universitar 2020-2021. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează componența comisiilor de finalizare studii pentru anul universitar 2019-2020, la 

programele de studii de masterat și conversie profesională în cadrul Facultății de Teologie, Litere, 

Istorie și Arte. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Consiliul de Administrație propune Senatului universitar organizarea unei sesiuni extraordinare 

de examene pentru studenții din anii terminali, în următoarele condiții: 

▪ Perioada de desfășurare, de maxim 3 zile,  se va stabili la nivel de facultăți în funcție de data la 

care se încheie sesiunea de restanțe;  

▪ Se pot susține maxim 3 examene; 

▪ Taxa de susținere este de 300 lei/examen. 

 

Art.5. Se avizează eliminarea taxei de admitere în cuantum de 100 lei la clasele TTM și TOCN, 

domeniul Mecanic din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar. Clasele din domeniul Mecanic au fost 

înființate prin proiectul POCU cu titlul Inserția pe piața muncii- vectorul învățământului terțiar care 

are ca indicator atragerea unui grup țintă de 22 cursanți proveniți din medii defavorizate. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă organizarea de către DPPD a unor cursuri de pregătire la disciplina Pedagogie în 

vederea acordării gradului didactic II, în perioada 01-12.07.2020 în regim online. Numărul minim de 

cursanți este de 30 iar taxa este de 350 lei/cursant. Formatorii sunt cadre didactice titulare la DPPD și 

Departamentul de Științe ale Educației. 
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Art.7. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, 

componența comisiilor de echivalare a dosarelor absolvenților de învățământ universitar de scurtă 

durată (colegiul cu durata de 3 ani) specializările Matematică și Pedagogia Învățământului Primar și 

Preșcolar precum și cuantumul taxei de echivalare în valoare de 200 lei/candidat. 

 

Art.8. Se avizează înființarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă cu titlul Formator de competențe antreprenoriale,din cadrul proiectului POCU, cod SMIS 

125165,   funcționarea programului în cadrul DPPD, precum și înregistrarea calificării aferente acestui 

program în cadrul Registrul național al programelor postuniversitare. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.9. Se aprobă plata tarifului de 336 lei, aferent înscrierii programului postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă Formator de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului 

POCU, cod SMIS 125165, în Registrul național al programelor postuniversitare. 

 

Art.10. Se avizează solicitarea dlui. prof.univ.dr. Constantin Ciucurel privind susținerea tezei de 

abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Știința Sportului și Educației Fizice, în cadrul 

Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UPIT. 

 

Art.11. Se aprobă ca Admiterea 2020 la programele de conversie profesională să se organizeze doar în 

sesiunea din septembrie 2020. 

 

Art.12. Se aprobă cererea formulată de Diallo Aly privind restituirea sumei de 1990 euro, 

reprezentând taxă studiu an universitar 2019-2020 deoarece nu este înmatriculat. 

 

Art.13. Se aprobă cererea formulată de Fofana Yaoue Bomin privind restituirea sumei de 1620 euro, 

reprezentând taxă studiu an universitar 2019-2020 deoarece nu a primit viza de intrare în țară. 

 

Art.14. Se aprobă cererea formulată de Fofana Loua privind reportarea sumei de 1620 euro, 

reprezentând taxă studiu an universitar 2019-2020, pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Art.15. Se aprobă  începerea demersurilor pentru casarea tuturor obiectelor de inventar și a mijloacelor 

fixe (cu durata de viață depășită) pentru a se putea trece la evacuarea diversele materiale combustibile 

depozitate în spațiile UPIT. 

 

Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ BCRPR – achiziție servicii de publicitate Admitere 2020, valoare= 10000 lei; 

▪ Serv. Administrativ –lucrări de reparații instalații hidranți Cămin 2 și 3, valoare=59760 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție cherestea, materiale pentru lemn, vopseluri pentru 

recondiționare bănci de exterior, valoare= 2806 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții –lucrări de reabilitare terasă Corp T, valoare= 109920 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții– lucrări de reabilitare terasă Corp B, valoare= 104525 lei lei; 

▪ Direcția Economică – achiziție produse de papetărie, birotică, valoare= 7370 lei; 

▪ BUP – achiziție aspirator umed-uscat profesional, valoare= 1400 lei. 

 

Art.17. Se respinge solicitarea Departamentului Autovehicule și Transporturi privind plata unor 

membri într-o comisie de concurs post conferentiar. 
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Art.18. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform prevederilor Contractului Colectiv 

de Muncă dlui. Bădescu Victor. 

 

În ședință au mai  fost prezentate următoarele: 

-  informare privind proiectele depuse la nivel național în competiția PCE 2020 și o statistică 

privind ponderea acestora pe universități; 

- Reanalizarea solicitării domnului Alexe Valeriu Petruț privind achitarea taxei de studii pentru 

anii în care a beneficiat de loc bugetat la Universitatea din Pitești. Se menține hotărârea 

Consiliului de Administrație de respingere a solicitării. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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