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                                                                                        Nr. 6257/08.07.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 08.07.2020 

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 08.07.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație solicită decanilor facultăților să elaboreze și să propună spre 

aprobare planuri de măsuri specifice administrative care vor fi aplicate începând cu 01.09.2020, în 

fiecare facultate, având în vedere respectarea normelor sanitare și reglementărilor în vigoare privind 

COVID-19.  

 

Art.2. Se aprobă Contractul de Studii pentru studenții internaționali la Universitatea din Pitești. 

 

Art.3. Se aprobă demararea procedurii de scoatere la concurs a postului de Director al Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat la  Universitatea din Pitești pentru mandatul 2020-2024, conform cu 

Metodologia de desfășurare a concursului de ocupare a postului de Director CSUD aprobată de Senatul 

universitar. 

 

Art.4. Se amână rezoluția la solicitarea dlui. Prof.dr.ing. Eduard Nițu, în calitate de responsabil de 

proiect UPIT – PN-III-PI.I-2-PCCDI-2017-0446, privind păstrarea și utilizarea a 2 asistenți de 

cercetare pentru o perioadă de cel puțin 2 ani și stabilirea noilor clauze contractuale pe această 

perioadă. Se solicită tuturor responsabililor de proiecte să prezinte planuri concrete de integrare în 

activitatea didactică și de cercetare din UPIT a asistenților de cercetare aflați în această situație. 

 

Art.5. Se aprobă plata activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora de dl. Hoarcă Cristian- 

cadru didactic asociat la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, pe luna mai. 

 

Art.6. Se aprobă plata activităților didactice efectuate în regim de plata cu ora de dr.Săndulescu 

Camelia –cadru didactic la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, pe lunile aprilie și mai 

2020. 

Începând cu noul an universitar nu se vor mai plăti retroactiv orele efectuate în regim de plata cu ora, 

directorii de departamente sunt responsabili de corectitudinea și respectarea termenului de depunere a 

declarațiilor. 

 

Art.7. Se aprobă temele de proiect pentru examenul de certificare profesională pentru calificarea 

Tehnician tehnolog mecanic la Colegiul Terțiar Nonuniversitar. 
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Art.8. Se aprobă solicitarea studentului irakian Al Saadi Muntadher Ali Mohammed Jawad/ master 

MTN anul I, care studiază pe cont propriu valutar, de a-și continua studiile în regim de cont propriu în 

lei, având în vedere că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege conform O.M. 3473/2017, art.48. 

 

Art.9. Se aprobă restituirea taxei pentru duplicat la diplomă de licență absolventei Macsim Adriana 

Rozalia.  

 

Art.10. Se aprobă accesul în spațiile UPIT-Școala Doctorală Știința Sportului și Educației Fizice a 

comisiei pentru susținerea tezei de doctorat elaborată de Prală Sonia, în zilele de 09-10.07.2020, cu 

respectarea condițiilor sanitare impuse și de distanțare socială. 

 

Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serv. Administrativ –lucrări de amenajare sală Corp B, pentru activitățile Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar, valoare= 9980 lei ; 

▪ SIPP – avize de amplasament și aviz tehnic pentru reabilitare parcaj acoperit și pasarelă de 

legătură între corpuri, valoare= 842,7 lei  

▪ Serv. Administrativ –lucrări de înlocuire țeavă ape pluviale între Rectorat și Corp B, valoare= 

13310 lei; 

▪ Serv. Administrativ –cameră inspecție video a canalelor de scurgere și a conductelor 

colectoare, valoare= 5200 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție lanternă LED +acumulator, 5 buc, valoare= 1690 lei; 

▪ BUP –lucrări de reparații balcon BUP, Corp I, valoare=22140 lei; 

▪ Biroul Tehnic Investiții – achiziție imprimantă + cartuș imprimantă, valoare= 620 lei. 

 

Art.12. Se amână și rămân în analiză solicitările formulate de studenți care doresc să fie cazați pe 

perioada verii în căminele studențești: Motruc Natalia, Boștinaru Larisa Georgiana, Danileț Norbert 

Brian, Cobuleanu-Toader Narcis-Vasile, Ducu Mariana Narcisa. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- Situația nominală cu ocupanții locurilor de cazare din căminul studențesc pe timp de vară. 

Termen de finalizare : 15.07.2020.  

Responsabili: Prorector RSAMSE, DGA, Administrator cămine studențești. 

- Candidații la Admitere care se înscriu la mai multe programe de studii de licență pot depune un 

singur eseu, pentru prima opțiune; la master se depune eseu pentru fiecare opțiune. 

- Site-ul admiterii se actualizează cu un tutorial pentru candidați. 

- Prezentare realizată de dl. Prof.univ.dr. Adrian Clenci- Prorector CȘI pe tema creșterii 

finanțării suplimentare prin intensificarea activităților de Cercetare- Dezvoltare- Inovare. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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