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                                                                                        Nr. 9163/23.09.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 23.09.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 23.09.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs în 

semestrul II al anului universitar 2019-2020. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.2. Se avizează lista cadrelor didactice asociate, la nivelul departamentelor, în anul universitar 2020-

2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.3. Se avizează Procedura privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei 

în proiecte finanțate din fonduri europene neranbursabile/contracte, în Universitatea din Pitești. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General. Se transmite 

spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează următoarele solicitări privind desfășurarea de activități în regim de plata cu ora de 

către cadre didactice titulare ale Universității din Pitești, în anul universitar 2020-2021, la alte 

universități: 

▪ Conf.univ.dr. Popescu Doru Atanasiu, la USAMV București- filiala Slatina; 

▪ Conf.univ.dr. Popescu Daniela Corina, la Universitatea ″Spiru Haret″ din București; 

▪ Conf.univ.dr. Ciucurel Manuela Mihaela, la ″Politehnica″ București; 

▪ Conf.univ.dr. Badea Victor, la Universitatea din București. 

Se transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă repartizarea locurilor cu bursă și fără bursă pentru candidații români de pretutindeni 

înscriși în sesiunea septembrie 2020 la programele de studii: programul pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini, licență, master și doctorat. 

 

Art.7. Se aprobă mobilitatea studentului Ungur A. Adrian Cornel de la FSEFI/Sport și performanță 

motrică/II la Universitatea din Oradea/Geografie, Turism și Sport, loc cu taxă. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea a 4 locuri subvenționate din domeniul Inginerie Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, astfel: 

▪ 1 loc de la specializarea Electronică Aplicată, anul II la Calculatoare, anul II; 
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▪ 1 loc la specializarea Electronică Aplicată, anul III la Rețele și Software de Telecomunicații ; 

▪ 2 locuri la specializarea Rețele și Software de Telecomunicații, anul IV la Electronică Aplicată. 

 

Art.9. Se aprobă mutarea dnei. Gabriela Fortini din postul de secretar gestiune studenți FECC în postul 

de secretar al Direcției General Administrative începând cu data de 01.11.2020. 

 

Art.10. Se aprobă desfășurarea tuturor activităților didactice la disciplinele prevăzute cu laborator din 

planurile de învățământ ale programelor de studii din Facultatea de Științe Economice și Drept în regim 

exclusiv online. 

 

Art.11. Se aprobă ca toate activitățile didactice din Departamentul ECIE să se susțină după un orar unitar 

inclusiv în săptămânile 10-12 care au fost alocate pentru activități ″face to face″ care vor continua partea 

experimentală și nu vor afecta derularea activităților online. 

 

Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Servicul Administrativ- materiale necesare pentru conectarea la internet a sălilor de la etajul I 

din Corpul Central, valoare=2413 lei; 

▪ Biroul Juridic- achiziție produse papetărie și servicii de reparații imprimantă și copiator, 

valoare=3750 lei; 

▪ FECC, achiziție produse papetărie, valoare=332 lei. 

 

Art.13. Se amână discutarea cererilor de acordare de concediu fără plată în anul universitar 2020-2021 

pentru conf. univ. dr. Mihai-Armand Ionescu și lector univ.dr. Adrian Ţurcanu. Se solicită completarea 

documentelor necesare în susținerea solicitărilor. 

 

Art.14. Se aprobă desemnarea dlui. Mihai Vicențiu Diaconu ca reprezentant al universității în 

colaborarea cu Direcția de Sănătate Publică Argeș. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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