
Extras

din procesul verbal al şedinţei online a Senatului Universităţii din Piteşti

din data de 09.11.2020

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat online cu participarea a 39 de membri (29 de cadre didactice şi 10

studenţi), din totalul de 50 de membri (37 de cadre didactice şi 13 studenţi).

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui Senatului:

1. Aprobarea reviziei Procedurii privind organizarea și desfășurarea inspecției speciale pentru obținerea
gradului didactic I în regim online;

2. Aprobarea referatului cu privire la înființarea unui post de asistent de cercetare științifică stagiar pe
perioada determinată de 2 ani (01.11.2020-31.10.2022), în cadrul Departamentul de Electronică,
Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică și Comunicații și Calculatoare, ca urmare a
necesității prelungirii activității domnului Stănică George Cosmin, angajat în baza contractului de
Finanțare pentru Execuție Proiecte cu nr. 2043/21.02.2018, iar la UEFICDI cu nr. 613/16.03.2018 în
cadrul Programului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, nr. 6PCCDI(/2018, BIOHORTINOV, proiect
component Pc1, intitulat “Sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție a
stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizarea și
prevenirea acestuia în horticultură”;

3. Informare cu privire la hotărârea Consiliului de Administrație privind modalitatea de desfășurare a
activităților didactice în perioada următoare până la finalul semestrului I al anului universitar curent, în
conformitate cu  Hotărârea Guvernului României nr. 52/05.11.2020.

1. Senatul aprobă revizia Procedurii privind organizarea și desfășurarea inspecției speciale pentru
obținerea gradului didactic I în regim online;

2. Senatul aprobă referatul cu privire la înființarea unui post de asistent de cercetare științifică stagiar pe
perioada determinată de 2 ani (01.11.2020-31.10.2022), în cadrul Departamentul de Electronică,
Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Electronică și, Comunicații și Calculatoare, ca urmare
a necesității prelungirii activității domnului Stănică George Cosmin, angajat în baza contractului de
Finanțare pentru Execuție Proiecte cu nr. 2043/21.02.2018, iar la UEFICDI cu nr. 613/16.03.2018 în
cadrul Programului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, nr. 6PCCDI(/2018, BIOHORTINOV, proiect
component Pc1, intitulat “Sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție a
stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizarea și
prevenirea acestuia în horticultură”;

3. Senatorii sunt informați că în perioada următoare până la finalul semestrului I al anului universitar
curent toate activitățile didactice să vor desfășura în sistem on-line, în conformitate cu  Hotărârea
Guvernului României nr. 52/05.11.2020; facultățile care aveau programate,  începând cu săptămâna a
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6-a a semestrului I, activități didactice on-site vor reface programul astfel încât și acele activități să se
desfășoare on-line.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

SECRETAR EXECUTIV, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Laura Mincă Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ


