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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 27.07.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016 ;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 27.07.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Anularea pozițiilor de exmatriculare din ordinul nr. 149/01.10.2015 pentru studenții Florescu Gh.
Georgeta, Manea I. Marius Savu, Cucu I. Ana Maria, Dinu V. Veronica, Ene Gh. Dorin, Iliuță M.
Georgiana Denisa, Leau P. Marius Pavel, Pasăre M. Laurențiu Valentin din cadrul Facultății de Teologie
Ortodoxă, specializarea Pedagogie Muzicală și Stănescu C. Claudius Costin din cadrul Facultății de
Teologie Ortodoxă, specializarea Apologetică și Duhovnicie, cursuri universitare de masterat.
Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Susținerea examenului de finalizare a studiilor în sesiunea septembrie 2016 pentru studenții
nominalizați la art.1. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor încheiat cu S.C. Minitechnicus SRL,
prin act adițional, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 10.08.2016.
Art.4. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de etică și deontologie
universitară precum și componența comisiei. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.5. Se avizează Componența comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare
de doctorat în anul universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă redistribuirea doamnei secretar Morlova Lavinia Maria de la Biroul Registratură
Secretariat Administrativ la Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic.
Art.7. Se aprobă susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora, în anul universitar 2016/2017,
la Universitatea Valahia din Târgoviște de către următoarele cadre didactice din Departamentul de
Asistență Medicală și Kinetoterapie: prof.univ.dr. Constantin Ciucurel, conf.univ.dr. Elena Ioana Iconaru,
lect.univ.dr. Andrei Dumitru, lect.univ.dr. Mariana Ionela Tudor, lect.univ.dr. Ion Emil Fieroiu.
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Art.8. Se aprobă solicitarea grupului de cadre didactice de la Facultatea de Științe de a beneficia de sala
de sport, o oră/săptămână, pentru activități sportive. Toți salariații Universității din Pitești au acces la
baza sportivă în mod gratuit și cadru organizat.
Art.9. Se aprobă repartizarea unui loc de cazare, gratuit, în căminele studențești ale universității, doamnei
Rusea Ionela-angajată a Universității din Pitești , Facultatea de Științe, Departamentul de Ingineria
Mediului și Științe Inginerești Aplicate.
Art.10. Se aprobă deplasarea la Timișoara, în perioada 06-09.09.2016, pentru participarea la Conferința
Națională a Asociației Bibliotecarilor din România a doamnelor Răbigan Tudorița și Tuiu Mihaela.
Cheltuielile cu transportul, cazarea și taxa de participare vor fi suportate din venituri proprii ale
universității, participarea la conferință fiind prevăzută în Necesarul de formare profesională al Serviciului
Bibliotecă.
Art.11. Se aprobă achiziția de materiale necesare pentru igienizare și întreținerea curățenie i în corpurile
de clădire A și D ale universității. Valoare achiziție=2640 lei.
Art.12. Nu se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru domnul prof.univ.dr. ing. Andrei Horia,
membru în comisia de concurs pentru postul de conferențiar de la Facultatea de Electronică, Comunicații
și Calculatoare.
Art.13. Se aprobă ca achitarea facturilor emise de firma care a executat servicii de cadastru să se facă în
două etape, astfel: iulie și decembrie 2016.
Art.14. Se aprobă componența comisiilor de concurs și de contestații constituite în vederea desfășurării
concursurilor pentru postul de contabil șef al universității, respectiv postul de Administrator financiar
IIIS.
Art.15. Se avizează "Planul de măsuri" care urmărește reducerea deficitului financiar și a efectelor legilor
ce vizează salarizarea personalului. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.16. Se aprobă organizarea de către D.P.P.D. și derularea programelor de formare psihopedagogică în
regim postuniversitar pentru nivelul I și nivelul II de certificare a competențelor pentru profesia
pedagogică. Programele se adresează absolvenților de învățământ superior din Italia, se realizează în
regim cu taxă, veniturile extrabugetare constituie sursa din care se face plata activităților didactice.
Art.17. Se aprobă prelungirea detașării doamnei Nedelcu Ionela, cu 6 luni, începând cu data de
01.08.2016, pe postul de îngrijitor în corpul de clădire B.
Art.18. Se aprobă plata activităților desfășurate în luna iulie 2016 de personalul cantin ei universității, din
veniturile existente la nivelul compartimentului Cantine.
Art.19. Referitor la solicitarea studentului Oteșteanu Alexandru George, înmatriculat în anul I la
Facultatea de Științe Socio -Umane, se aprobă eșalonarea la plată a primei tranșe din taxa de școlarizare
urmând ca solicitarea de acordare de bursă din venituri proprii ale universității și procentul acesteia din
taxa de școlarizare să se supună aprobării, pe baza dosarului personal depus, în perioada alocată acestei
activități.
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Art.20. Nu se aprobă achiziționarea de servicii de închiriere a buteliilor pentru gaze speciale necesare
funcționării echipamentelor din cadrul CRC&D-AUTO.

În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Situația încasării taxelor de studii până la data de 25.07.2016;
 Dl. ing. C. Trandafirescu va face o informare privind ordinea și stadiul de derulare a achizițiilor la
acest moment; materialul va fi prezentat în viitoarea ședință;
 Necesitatea obținerii codului CAEN pentru activități de cercetare științifi că.

Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN

27.07.2016

