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                                                                                        Nr. 9616/29.09.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 29.09.2020 

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 în şedinţa din data de 29.09.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Statele de funcții, la nivelul departamentelor, pentru anul universitar 2020-2021. Se 

transmit spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează Stat de funcții pentru personalul de cercetare și personalul auxiliar 2020-2021 în 

cadrul CRC&D AUTO. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează ″Procedură operațională privind competiția internă de proiecte de cercetare 

științifică″, ediția I, revizia 3. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de redistribuire a 

locurilor subvenționate destinate absolvenților proveniți din mediul rural, rromi, locuri destinate 

cadrelor didactice și rămase libere la anii de studii II, III, IV către studenți ai aceleiași promoții din 

cadrul aceleiași facultăți. 

 

Art.5. Având în vedere condițiile de eliberare a actelor de studii pentru absolvenții Universității din 

Pitești care au promovat examenul de finalizare a studiilor, Consiliul de Administrație propune spre 

aprobare Senatului universitar ca, în perioada 01.10-31.12.2020, eliberarea actelor de studii să se 

realizeze fără plata taxei de arhivare în valoare de 350 lei. 

 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dlui conf. univ. dr. 

Mihai-Armand Ionescu de a beneficia de concediu fără plată în perioada  01.10.2020-30.09.2021 în 

care este angajat la European Research Council Executive Agency Bruxelles. 

 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dlui lector univ.dr. 

Adrian Ţurcanu de a beneficia de concediu fără plată în perioada  01.10.2020-30.09.2021, pentru a 

desfășura activități didactice la Heriot-Watt University Dubai. 

 

Art.8. Se aprobă redistribuirea în cadrul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare a 3 

locuri subvenționate rămase neocupate, astfel:  

▪ 1 loc destinat absolvenților din mediul rural la Electromecanică anul II se redistribuie în cadrul 

aceleiași specializări; 
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▪ 1 loc destinat absolvenților din mediul rural la Electromecanică anul III se redistribuie la 

Calculatoare anul III; 

▪ 1 loc destinat formării cadrelor didactice pentru preuniversitar la Calculatoare anul II se 

redistribuie în cadrul aceleiași specializări. 

 

Art.9. Se validează Raportul final al comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de Director 

General Administrativ care a declarat câștigător pe dl. conf.dr.ing. Mihai Oproescu. Postul va fi ocupat 

începând cu data de 01.10.2020. Consiliul de Administrație ia act de aderarea dlui. conf.dr.ing. Mihai 

Oproescu la Planul Managerial al Rectorului. 

 

Art.10. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu achitată 

de Mhd Feras Almojarkesh care nu a primit viză de studii. 

 

Art.11. Se aprobă trecerea în anul IV de studiu cu 147 puncte de credit pentru studentul Trandafir 

Cosmin Valentin de la Facultatea de Științe Economice și Drept, deoarece studentul nu s-a prezentat în 

sesiunea de restanțe din motive medicale și studentul Marinică Costin David de la Facultatea de 

Mecanică și Tehnologie. 

 

Art.12. Se aprobă planul de integrare a asistentului de cercetare științifică dr. Drăghiceanu Oana 

Alexandra în activitatea universității, la Centrul de Cercetări pentru Protecția Naturii. 

Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar stat de funcții pentru personalul de 

cercetare la Centrul de Cercetări pentru Protecția Naturii. 

 

Art.13. Se aprobă mobilitatea studentei Tița Marina  de la Universitatea din Pitești/FTLIA/Istorie la 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, anul de studii II, loc cu taxă. 

 

Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

  

▪ Direcția Juridică –plata sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul nr. 

14144/280/2018; 

▪ Direcția Economică – achiziție mochetă, aer condiționat, valoare= 7170 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție, dezinfecție Corp B – Central, valoare= 3523,36 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție, dezinfecție Corp B Sala de Sport nouă – Aleea Școlii Normale 

nr. 7 Pitești, valoare= 1456,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție, dezinfecție și deratizare Corp A, valoare= 4276,08 lei; 

▪ Serv. Administrativ– dezinsecție Corp T, valoare= 1816,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție Corp S, valoare= 1858,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție Rectorat, valoare= 634,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție Corp I, valoare= 1570,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție Corp C, valoare= 974,46 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție și dezinfecție  Căminele nr. 2 și 3, valoare= 5481,60 lei; 

▪ Serv. Administrativ –dezinsecție, dezinfecție Corp B – Aleea Școlii Normale nr. 7 Pitești, 

valoare= 2782,20 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție baterie monobloc, racord scurgere lavoar, valoare= 132 lei; 

▪ CTICI –achiziție aparat aer condiționat, valoare= 590 lei; 

▪ CTICI – achiziție aparat aer condiționat, valoare= 4755 lei; 

▪ Direcția Resurse Umane – achiziție mochetă, valoare= 620 lei. 
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Art.15. Se amână rezoluția în cazul solicitării colectivului de Chimie de a se muta de la Departamentul 

de Științe ale Naturii la Departamentul de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. Se solicită 

directorilor celor două departamente să prezinte acorduri scrise în acest sens. 

 

În ședința de astăzi au mai fost discutate următoarele: 

▪ Analiza financiară rezultată la finalizarea statelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021 

expusă în prezența directorilor de departamente; 

▪ Statistică privind dinamica programelor de studii în ultimii 4 ani; 

▪ Propuneri de variante de management avînd în vedere situațiile prezentate; 

▪ Se impune aprobarea și aplicarea cu data de 01.01.2021 a procedurilor privind gestionarea 

resursei umane precum și pentru evaluarea și clasificarea programelor de studii; 

▪ Surse de finanțare suplimentară obținută din activități de cercetare. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


