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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 11.02.2021
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 11.02.2021,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează ″Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere on-line
pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea din Pitești″. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
Art.2. Se avizează ″Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2020-2021 la la Universitatea din Pitești″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se avizează ″Metodologie de finalizare studii doctorale și susținere a tezei de doctorat în cadrul
Universității din Pitești, inclusiv în situații de urgență″. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă Organigrama Direcției Generale Administrative.
Art.5. Se aprobă suspendarea calității de student conform tabelului nominal cu studenții care studiază
cu taxă în anul universitar 2020-2021, restanțieri la data de 10.02.2021.
Art.6. Se avizează corectarea unei erori materiale din Planul de învățământ al programului de studii de
master Sisteme de Conversie a Energiei din cadrul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se aprobă derularea de activități didactice la grupa a V-a studenți străini după un program adaptat
acestor studenți, conform propunerilor Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.
Se aprobă modul de distribuire a activităților didactice în regim de PO ca urmare a constituirii grupei a
V-a la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.
Art.8. Se avizează transformarea postului de Laborant S debutant în Laborant II S în vederea promovării
salariatului Marin George Iulian la Departamentul de Electronică, Comunicații și Calculatoare. Se
transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.9. Se aprobă plata drepturilor salariale pentru activitățile desfășurate în regim de PO în cadrul Școlii
doctorale Interdisciplinare în lunile aprilie, mai, iunie și iulie 2019 de către titularii și asociații acesteia,
total cheltuială salarială = 20710 lei.
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Art.10. Se aprobă redistribuirea activităților didactice ale doamnei lect. univ. dr. Uleanu Florina în
semestrul al II-lea al anului universitar curent.
Art.11. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
- 1 post administrator patrimoniu debutant, Serviciul Administrativ, Corp B Aleea Școlii Normale;
- 1 post administrator patrimoniu III S, Biroul Achiziții.
Art.12. Se aprobă alocarea sălii CC-149 din Corpul Central pentru un laborator FPGA (FieldProgrammable Gate Array) echipat din contracte de sponsorizare.
Art.13. Se aprobă repartizarea unui spațiu de birou pentru Centrul Regional de Promovare a Proprietății
Industriale Argeș (PATLIB Argeș) în vederea acreditării ca centru PATLIB de nivel I.
Art.14. Se aprobă plata taxei de membru în EfVET pentru anul 2021 în cuantum de 300 euro.
Art.15. Se aprobă achiziție Kit de semnătură electronică constând în certificat digital calificat valabil 3
ani, dispozitiv criptografic și aplicație clickSIGN pentru Direcția economică, valoare= 570 lei.
Art.16. Se respinge plata retroactiv a activităților didactice efectuate în regim PO în luna octombrie 2020
de către dna. prof. asoc.dr. Guțanu Stela la FTLIA/Muzică.
În ședință au mai fost prezentate următoarele:
▪ Rezultatele prelucrării chestionarelor privind internaționalizarea realizate în perioada noiembriedecembrie 2020;
▪ Informare privind decizia Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cu
privire la desfășurarea tuturor activităților didactice în mod online în conformitate cu
Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 20202021- scenariul 3;
▪ Informare privind decizia Facultății de Mecanică și Tehnologie cu privire la desfășurarea tuturor
activităților didactice în mod online în conformitate cu Metodologia privind organizarea și
desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020-2021- scenariul 3;
▪ Informare privind decizia Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie cu
privire la desfășurarea tuturor activităților didactice în mod online în conformitate cu
Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul universitar 20202021- scenariul 3;
▪ Plan de măsuri privind redresarea financiară a departamentelor din cadrul Facultății de Științe
ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.
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