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                                                                                        Nr. 6804/22.07.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 22.07.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line din 

data de 22.07.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare, Dezvoltare, 

Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universității din Pitești, ediția I. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.2. Se aprobă repartizarea locurilor cu bursă/fără bursă pentru candidații Români de Pretutindeni 

înscriși în sesiunea iulie 2020. 

 

Art.3. Se avizează menținerea calității de titular al Departamentului de Electronică, Calculatoare și 

Inginerie Electrică a dlui. Prof.univ.dr.habil. Ioan Liță după împlinirea vârstei legale de pensionare 

până la finele anului universitar (30.09.2020). Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se amână rezoluția în cazul solicitării de menținere a calității de titular al Departamentului de 

Drept și Administrație Publică pentru dl. Prof.univ.dr. Dumitru Diaconu, în anul universitar 2020-

2021. Compartimentul Juridic va analiza prevederile legale specifice în vigoare și va întocmi un raport 

de expertiză juridică, cu consultarea Senatului. Solicitarea va fi reluată în viitoarea ședință a 

Consiliului de Administrație. 

 

Art.5. Se aprobă, la propunerea Serviciului Intern de Pază și Protecție, următoarele: 

1. Recomandări pentru lucrători privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus în situația 

deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă; 

2. Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii Coronavirus. 

 

Art.6. Se amână rezoluția în cazul solicitărilor formulate de Departamentul de Limbă, Literatură, 

Istorie și Arte privind prelungirea cu 12 luni a contractelor individuale de muncă pe perioadă 

determinată pentru as.univ.drd. Ovidiu Udrescu și as.univ.drd. Monica Tamaș, începând cu data de 

01.10.2020. Compartimentul Juridic solicită să-i fie transmise toate documentele justificative 

privitoare la situația celor 2 doctoranzi pentru a formula punct de vedere în viitoarea ședință a 

Consiliului de Administrație. 
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Art.7. Se aprobă plata taxei de 4117 lei pentru evaluarea periodică de către ARACIS a programului de 

studii de master Chimie Criminalistică. 

 

Art.8. Se respinge solicitarea dnei. secretar Ionela Epure de a participa individual la un curs de 

formare profesională. 

 

Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

- Serviciul Administrativ- achiziție jaluzele verticale pentru Corp Central, valoare = 4823 lei ; 

- Serviciul Administrativ- servicii de dezinsecție Corp S, valoare= 1858,5 lei; 

- Biroul Achiziții Publice- achiziție kit semnătură electronică, valoare= 430 lei. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


