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Nr. 8041/02.09.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 02.09.2020 

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 conform Convocatorului, în şedinţa desfășurată on-line din 

data de 02.09.2020,     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează Actul adițional la Contractul de studii pentru anii II, III și IV de studii în anul 

universitar 2020-2021. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2.  Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar organizarea și 

desfășurarea unei sesiuni extraordinare de examene în perioada 15-17 septembrie 2020, pentru 

studenții din ani terminali și neterminali, în următoarele condiții: 

a) studenții pot susține maxim 3 examene; 

b) taxa per examen este de 450 lei. 

 

Art.3.  Se aprobă solicitarea dnei. lect.univ.dr. Nicoleta Isac- cadru didactic titular în Departamentul 

de Management și Administrarea Afacerilor,  privind acordarea de concediu fără plată cu rezervarea 

postului pe perioada 01octombrie 2020 –30 septembrie 2021, în scopul desfășurării de activități 

didactice și de cercetare la Istanbul Sabahattin Zaim University. 

  

Art.4.  Se avizează solicitarea dnei. conf.univ.dr.  Sofia Loredana Tudor privind  desfășurarea de 

activități didactice în regim de plata cu ora, în anul școlar 2020-2021, la Colegiul Național Pedagogic 

Carol I – Câmpulung-Muscel. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

 

Art.5. Avînd în vedere următoarele: 

▪ Statutul Asociației Româno- Franceză ARGESSIS din Pitești (2012); 

▪ OMEN nr. 4234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar 

particular Colegiul Ecologic”Prof.Univ.Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești; 

▪ Certificatul de atestare fiscală a Asociației Româno- Franceză ARGESSIS din Pitești; 

▪ Hotărâre Judecătorească din 2007 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno- 

Franceză ARGESSIS din Pitești; 

▪ Hotărâre Judecătorească din 2012 privind modificări aduse Statutului Asociației Româno- 

Franceză ARGESSIS din Pitești; 

▪ Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno- Franceză ARGESSIS din 

Pitești (2006); 

▪ Act adițional la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Româno- Franceză ARGESSIS din 

Pitești (2012); 

Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar încheierea unui contract 

de comodat între Universitatea din Pitești și Asociația Româno- Franceză ARGESSIS din 

Pitești, Colegiul Ecologic”Prof.Univ.Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești pentru 

spații de învățământ ale Universității (corp D) pe o perioadă de 12 luni, cu reînnoirea automată 

a contractului anual dacă părțile nu solicită rezilierea. Cheltuielile de întreținere și de pază 

precum și alte cheltuieli indirecte, de natură administrativă, vor fi suportate de către Asociația 
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Româno- Franceză ARGESSIS din Pitești, Colegiul Ecologic”Prof.Univ.Dr. Alexandru 

Ionescu". 

 
Art.6. Se aprobă Planul de integrare a d-lui asist. univ. drd. Udrescu Ovidiu în activitatea Universității 

din Pitești și prelungirea cu 12 luni a angajării pe perioadă determinată, respectiv perioada 01.10.2020- 

30.09.2021, în cadrul Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte, postul 54,asist. în statul de 

funcții al departamentului. 

 

Art.7. Se aprobă Planul de integrare a d-nei asist. univ. drd. Tamaș Monica în activitatea Universității 

din Pitești și prelungirea cu 12 luni a angajării pe perioadă determinată, respectiv perioada 01.10.2020- 

30.09.2021, în cadrul Departamentului Limbă, Literatură, Istorie și Arte, postul 53,asist. în statul de 

funcții al departamentului. 

 

Art.8. Se aprobă solicitarea dnei. conf.dr.ing. Daniela Monica Iordache privind decontarea taxei de 

participare în cuantum de 480 lei la Conferința Internațională online Newtech 2020, în perioada 09-

11.09.2020, în conformitate cu Procedura operațională privind decontarea cheltuielilor de publicare 

și de participare la manifestări științifice ( PO-CCDI-04). 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea formulată de Salameh Fadi – cetățean sirian privind reportarea sumei de 

1920 euro reprezentând taxă studii achitată pentru anul universitar 2019-2020 în anul universitar 2020-

2021. 

 

Art.10. Se aprobă solicitarea formulată de Yansane Mohamed Lamine privind restituirea sumei de 

1980 euro reprezentând taxă studii achitată (nu a fost înmatriculat în anul universitar 2020-2021).  

 

Art.11. Se aprobă solicitarea formulată de Wouanda Eugenie Flore – Camerun, privind reportarea 

sumei de 1920 euro reprezentând taxă studii achitată pentru anul universitar 2019-2020 în anul 

universitar 2020-2021. 

 

Art.12. Se aprobă desfășurarea concursului pentru ocuparea postului nr. 25 din Statul de funcții al 

Departamentului de Educație Fizică și Sport programat în data de 09.09.2020 în Sala de Consiliu a 

Departamentului, cu respectarea regulilor de distanțare între membri din cadrul comisiei de concurs și 

candidați. 

 

 Art.13. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform art.29, alin (5) din CCM la nivelul 

Universității din Pitești domnului Dobre Gheorghe – salariat în cadrul serviciului Administrativ. 

 

 Art.14.  Se aprobă plata sumei de 238 lei către BEJ Vârgă Ioan în dosarul nr. 18301/28012019, 

reprezentând sume cu titlu de contravaloare copii xerox.  

 

Art.15. Se aprobă achiziția de materiale de construcții și întreținere, valoare = 4240 lei. 

 

În ședință au mai fost discutate următoarele: 

1. Ordinul comun MEC și MS nr. 5487/31.08.2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2; 

2. Necesitatea întocmirii metodologiei proprii privind începerea noului an universitar, termen de 

prezentare în ședința Consiliului de Administrație= 09.09.2020. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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