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                                                                                        Nr. 5741/24.06.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 24.06.2020 

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 24.06.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează "Planul operațional al Universității din Pitești - 2020". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2.Se avizează "Regulament de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021". 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar ca formațiile de studiu să fie 

de minim 30 studenți la programele de licență și 20 de studenți la programele de master. 

 

Art.3. Se avizează "Structura generală a anului universitar 2020-2021". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Actul adițional la Contractul de studii pentru anul universitar 2020-2021". Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se aprobă centralizatorul burselor de ajutor social alocate în semestrul II al anului universitar 

2019-2020. 

 

Art.6. Se aprobă înființarea în cadrul Centrului de cercetare ”Ingineria Automobilului” a unui centru 

de transfer tehnologic, focalizat pe vehicule electrice, intitulat ”Centrul de Inovare și Formare în 

Mobilitatea Electrică INOV&FORM-MOBEL”. Responsabil: conf.dr.ing. Marinescu Dănuț Gabriel. 

 

Art.7. Se aprobă numirea temporară în funcția de Director General Administrativ a dlui. conf.dr.ing. 

Mihai Oproescu începând cu data de 01.07.2020 până la ocuparea postului vacant prin concurs. 

 

Art.8. Se respinge solicitarea dnei. Săndulescu Camelia privind plata retroactiv a activităților 

didactice desfășurate în regim de PO, pe lunile aprilie și mai 2020. 

 

Art.9. Se amână rezoluția pentru solicitarea formulată de studenții programului de studii EMC II, 

promoția 2018-2020 privind înscrierea la modulul psihopedagogic nivel 2 în regim postuniversitar si 

reducerea cu 50% a taxei de școlarizare aferentă acestui modul. 
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Art.10. Se amână rezoluția pentru solicitarea formulată de Cobuleanu-Toader Narcis-Vasile privind 

cazarea în căminele UPIT pe perioada vacanței de vară. 

 

Art.11. Se aprobă plata cursurilor de instruire organizate de Brum Partners, în perioada 15 iulie – 19 

iulie la Mamaia, pentru 3 persoane din cadrul Direcției Resurse Umane: Monica Ardeleanu, Camelia 

Grigoroiu și Mirela Andrei. Costul instruirii este de  7440 lei. 

 

Art.12. Se aprobă plata cursurilor de formare (seminar de vară) ”Managementul contabilității publice 

în sistemul de învățământ superior. FOREXBUG. Control financiar preventiv”, în perioada 29 iulie – 

03 august, Costinești, pentru 2 persoane din cadrul Direcției Economică: Aura Brașoveanu și Daniela 

Joe. Costul instruirii este de  6400 lei. 

 

Art.13. Se aprobă plata cursurilor de instruire organizate de Brum Partners, în perioada 29 iulie – 03 

august, pentru 2 persoane din cadrul Direcției Economică: Ana-Elena Voicescu și Lucia Borovină. 

Costul instruirii este de  6400 lei. 

 

Art.14. Se amână aprobarea pentru lucrări de igienizare și reparații minore la sala veche de sport până 

la întocmirea unui referat de necesitate. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ –achiziție  servicii de remediere/reparație pe instalația de gaze naturale 

Corp A, valoare= 3255 lei; 

▪ CTICI – achiziție memorie server 8 Gb, valoare= 1200 lei; 

▪ CTICI –reînnoire certificat de securitate server de email pentru perioada 20.07.2020- 

19.07.2021, valoare= 1020 lei; 

▪ FSESSP – achiziție coli pentru examene, valoare= 750 lei; 

▪ Ing. Botofei Marius –achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări ISU Corp B, 

valoare= 12900 lei; 

▪ FSEFI – achiziție registru intrări-ieșiri, valoare= 40 lei. 

 

Art.16. Se aprobă semnarea unui acord de colaborare între Universitatea din Pitești și SC Top 

Management Training Centre SRL având ca obiect  informarea studenților despre posibilitatea de a 

participa în cadrul proiectului derulat de Top Management Training Centre, denumit ”Fii Antreprenor 

360!” 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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