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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 07.04.2021 

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 07.04.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Procedură operațională: planificarea activităților de cercetare științifică și creație 

universitară și raportarea rezultatelor acestora″, ediția I, revizia 2. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.2. Se aprobă transmiterea solicitării către Ministerul Educației privind aprobarea unui buget de 

1.894.463 lei din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale, astfel: 

▪ Dezvoltare capacitate instituțională pentru internaționalizare, buget estimat= 287.200   lei; 

▪ Dezvoltare capacitate instituțională pentru cercetare, buget estimat= 835.000   lei: 

▪ Dezvoltare capacitate instituțională privind calitatea învățământului, buget estimat=200.000   lei; 

▪ Evaluarea școlilor doctorale în vederea asigurării calității   programelor     de  studii universitare     

de doctorat, buget   estimat=  572.263   lei. 

 

Art.3. . Se aprobă reluarea procedurii de scoatere la concurs a postului vacant de secretar pentru gestiune 

studenți din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie precum și decontarea costurilor prilejuite de 

această procedură. 

 

Art.4. Se aprobă inițierea demersurilor pentru renegocierea contractului colectiv de munca la nivelul 

Universității din Pitești. 

 

Art.5. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la  dna. prof. univ. dr. 

Ionela Niculescu, pe perioada concediului medical, la dl. conf.univ.dr. Liviu Mihăilescu .  

 

Art.6. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la  dna. lect.univ.dr. 

Liliana Aron către alte cadre didactice din Departamentul de Teologie, pe o perioadă de 90 zile în care 

titulara se află în concediu fără plată. 

 

Art.7. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora de la dl. prof.univ.dr. 

Constantin Stănescu către dl. lect.univ.dr. Gabriel Ghiță. 

 

Art.8.  Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro reprezentând contravaloarea taxei de studiu pentru  

Khlifate Youssef care nu a primit viză. 
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Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ FMT –– achiziție pachet soft trafic PTV VISSIM, valoare= 9000 lei; 

▪ Direcția Resurse Umane – achiziție multifuncțională Canon și  cameră web full HD, valoare= 

2160 lei. 

 

Art.10. Având în vedere solicitările studenților Costache Marius Mădălin/ AR, an I și Sorescu Silviu 

Georgian/ ITT, an I , privind eliberarea actelor de studii în original necesare la Școala de Subofițeri de 

Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”, Consiliul de Administrație hotărăște redirecționarea 

solicitărilor către Decanatul FMT iar rezoluția este dată de Decan.  

 

În ședință a mai fost făcută informarea privind lansare de carte autor- Narcisa Lecușanu, vineri 

16.04.2021, ora 1130  la Baza Sportivă a Universității din Pitești. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


