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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 20.10.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Știi nțifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 20.10.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Analiză și Disciplină a
Universității din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Se va aloca un spațiu și o secretară pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării întâlnirilor de lucru
ale comisiei.
Art.2. Se avizează lista studenților doctoranzi care solicită prelungire pentru elaborarea tezei, în domeniul
studiului de doctorat „Educație Fizică și Sport“ , astfel: Amânar Simona (înmatriculată la 01.10.2009);
Vescan George (înmatriculat la 01.10.2009); Hâncu Mădălin Sorin (înmatriculat la 01.10.2009); Ion
Gheorghe (înmatriculat la 01.10.2010); Pârvu Veronica (înmatriculată la 01.10.2010); Dragomir Andrei
(înmatriculat la 01.10.2012). Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Pentru buna desfășurare a proiectului Erasmus+ la nivelul Universității din Pitești, se aprobă
angajarea pe perioadă determinată 01.10.2016-31.05.2018 (întreaga perioadă de implementare a
proiectului), cu normă întreagă, pe posturile vacante de Referent Relații Internaționale, a următoarelor
persoane: Oneață Carmen Andreea și Nico lescu Ana Maria. Cheltuiala salarială aferentă este prevăzută în
bugetul proiectului.
Art.4. Se aprobă, la solicitarea administratorului cantinei studențești, încheierea unui contract standard cu
Metro Cash &Carry pentru aprovizionarea cu produse alimentare și nealimentare.
Art.5. Se avizează modificările efectuate în Statul de funcțiuni al Departamentului de Limbă și Literatură
rezultate în urma notificării transmise de domnul Hăbean Ioan Mirel cu privire la încetarea colaborării în
calitate de asociat. Activitățile didactice sunt redistribuite în regim de plata cu ora doamnei conf.univ.dr.
Mihaela Mitu și doamnei Monica Tamaș-cadru didactic asociat. Se transmite spre aprobare Senatului
universitar.
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Art.6. Se avizează solicitarea doamnei lect.univ.dr. Luiza Sîrbu- cadru didactic titular la Departamentul
de Științe Aplicate, de adesfășura activități didactice în regim de plata cu ora la „Universitatea Dimitrie
Cantemir“ în anul universitar 2016-2017. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.7. Se aprobă înmatricularea doamnei Vîrșescu Elisabeta Georgiana Aurelia în anul I, programul de
studii de licență Drept, anul universitar 2016 -2017.
Art.8. Se aprobă înmatricularea doamnei Boldiș Ana Maria în anul I, programul de studii de masterat
„Cariere Juridice”, anul universitar 2016-2017.
Art.9. Se aprobă prelungirea detașării domnului Gheorghe Costel, pe postul de muncitor calificat la
corpurile de clădire A și D ale universității, cu 6 luni, respectiv perioada 16.11.2016 -15.05.2017.
Art.10. Se aprobă reamenajarea anexei-magazie din corpul B în vederea translocării unor activități
didactice și de cercetare efectuate la discipline din planurile de învățământ ale Departamentului de
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate. Spațiul est e necesar în urma dezafectării corpului de la
Ștefănești.
Art.11. Se aprobă deplasarea unui grup de cadre didactice ale Facultății de Mecanică și Tehnologie, la
Universitatea Transilvania din Brașov, pentru participare la Congresul Internațional CONAT 2016, 2628.10.2016, astfel: conf.univ.dr. Adrian Clenci; ș.l.dr.ing. Rodica Niculescu; ș.l.dr.ing. Cătălin Zaharia;
conf.univ.dr. Dănuț Gabriel Marinescu; conf.univ.dr. Elena Neagu.
Decontarea cheltuielilor deplasării se va face din venituri proprii ale universității conform prevederilor art.
91 din Contractului Colectiv de Muncă, cu respectarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor
participării la manifestări științifice și realizării de publicații a cadrelor didactice și de cercetare din
UPIT.
Art.12. Se aprobă demararea procedurii privind identificarea unei persoane care să poată ocupa, prin
detașare, funcția de inginer responsabil cu SSM-SU. Totodată, dl. Prorector RSAMSE va face propuneri
pentru constituirea unei comisii interne de evaluare a riscurilor.
În ședință au mai fost discutate următoarele:
 Amendamente la Carta Universitară mai pot fi transmise Senatului până în data de 26.10.2016;
 Referitor la instructajul necesar pe linie SSM-SU, firma către care s-au externalizat serviciile va
face instructajul cu directorii de departamente, urmând ca aceștia să facă instructajul subalternilor
la locul de muncă. Toate fișele posturilor trebuie să aibă menționați factorii de risc specifici
locului de muncă;
 Identificarea unor deficiențe și adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea ma nagementului
administrativ;
 Se vor posta pe site și orarele de la programele de conversie profesională;
 Informare privind calendarul misiunilor de audit intern.
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
20.10.2016

