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                                                                                        Nr.6001/01.07.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 01.07.2020 

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 01.07.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă solicitarea opțiunii candidaților la Admiterea 2020 privind modalitatea de afișare a 

rezultatelor admiterii: publicarea numelui și prenumelui candidatului sau anonimizarea și atribuirea unui 

cod de identificare la înscrierea în concurs.  

 

Art.2. Se aprobă numirea dlui. conf. univ. dr. Laurențiu-Mihai Ionescu în funcția de decan interimar al 

Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare începând cu data de 01.07.2020. 

   

Art.3.  Se aprobă, în cadrul sesiunii extraordinare, susținerea unui singur examen suplimentar pentru 

studenții din anii terminali. Cu condiția ca acesta să fie unicul examen restant al studentului respectiv. 

Taxa de susținere este de 300 lei. 

 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dlui. prof.univ.dr. 

Stancu Ioan privind susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea ”Ovidius” 

din Constanța, în cadrul Școlii Doctorale în Teologie. 

  

Art.5.  Se aprobă plata cursurilor de instruire organizate de Brum Partners SRL, în perioada 6 august – 

10 august 2020, la Neptun, pentru 2 persoane din cadrul Biroul Achiziții: Mavrodin Miron și Despina 

Antoanela Lenuța. Valoare= 6300 lei.  

 

Art.6. Se  avizează revizia Regulamentului privind activitatea studenților internaționali în Universitatea 

din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă 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.   

 

Art.8.  Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Biroul Tehnic Investiții –prelungirea contractului de achiziție a programului DOCLIB,  

valoare= 1428 lei; 

▪ Biroul Acte Studii + Secretar Șef– achiziție tonere, imprimante pentru tipărirea actelor de studii, 

valoare= 2180 lei;  

▪ Biroul Acte Studii + Secretar Șef – achiziție produse de papetărie și birotică, valoare=1488 lei; 

▪ Serv. Administrativ –lucrări de modernizare module premium parter și etaj I, Cămin 3,  

valoare= 223125 lei; 
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▪ Serv. Administrativ– produse pentru întreținere și reparații corpurile R,I,S,T și central,  

valoare=  2616,50 lei; 

▪ Serviciul Privat Situații de Urgență – achiziție echipamente și materiale pentru prevenirea și 

stingerea incendiilor, valoare= 79954 lei;  

▪ Prorector R.I. – achiziție server, valoare= 15640 lei din fonduri proiect ERASMUS+ KA 103-

036096;  

▪ Serv. Administrativ –lucrări de reparații la instalații sanitare în Sala de Sport Veche, 

valoare=19705 lei; 

▪ Biroul Comunicare, Relații Publice și Registratură- plata  taxei de înscriere/ înregistrare marcă 

UPIT și sigla UPIT în Registru mărcilor la OSIM, valoare= 238 lei. 

 

Art.9. Se aprobă alocarea unui spațiu de cazare în căminele UPIT pentru Hugo Foulon, stagiar din 

cadrul INSA Hauts de France, perioada 01.09- 25.12.2020.  

 

 Art.10. Se amână rezoluția în cazul solicitării dlui. Danileț Norbert Brian privind cazarea în căminele 

UPIT pe perioada vacanței de vară. Se face analiză și propunere din partea prorectorului RSAMSE. 

 

Art.11. Se amână rezoluția în cazul solicitării drei. Ducu Mariana Narcisa privind cazarea în căminele 

UPIT pe perioada vacanței de vară. Se face analiză și propunere din partea prorectorului RSAMSE. 

 

Art.12. Se amână rezoluția în cazul solicitării dlui. Cobuleanu-Toader Narcis-Vasile privind cazarea în 

căminele UPIT pe perioada vacanței de vară. Se face analiză și propunere din partea prorectorului 

RSAMSE. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

▪ La nivelul decanatelor și a celorlalte compartimente din structura UPIT se vor întocmi tabele 

nominale cu persoanele care au dreptul să primească vouchere de vacanță pentru anul 2020 și nu 

le doresc; deasemenea, persoanele care au avut raporturi de muncă cu UPIT și care au încetat în 

cursul anului curent au dreptul să primească vouchere de vacanță pentru anul 2020 cu condiția 

prezentării dovezii achitării impozitului pe valoarea voucherului (145 lei). Aceste tabele se 

transmit dlui. Prorector RSAMSE; 

▪ Contractul UPIT cu Vodafone se renegociază dacă partenerul dorește prelungirea contractului. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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