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Nr. 15075/02.11.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 02.11.2016
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 02.11.2016,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Concursul de selecție al decanilor pentru mandatul 2016-2020 se va desfășura după următorul
calendar:
 Facultatea de Științe, Educaț ie Fizică și Informatică: 07.11.2016, ora 14:00 ;
 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte: 08.11.2016, ora 08:00;
 Facultatea de Științe Economice și Drept: 08.11.2016, ora 14:00;
 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie: 09.11.2016, ora 14:00.
Art.2. Se aprobă propunerile privind ocuparea posturilor de secretar- gestiune studenți, începând cu data
de 01.11.2016, astfel:








Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică:
1. Petrescu Monica Flori
2. Dinuță Maria Violeta
3. Uță Elena Adelinne
4. Mitan Carmen Costinela
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte:
1. Mihăilă Liliana
2. Florea Diana
Facultatea de Științe Economice și Drept:
1. Munteanu Cristina
2. Rotărescu Adriana
3. Georgescu Roxana
4. Barbu Daniela
5. Brânzea Victoria Mihaela
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie:
1. Andrei Livia
2. Ionică Ioana
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3. Cristescu Daniela
4. Chitulescu Daniela (DPPD)
5. Morlova Lavinia(DPPD)
6. Ciutescu Ioana (Rm.Vâlcea)
7. Pahonțu Ioana (C-lung)
8. Gurlui Alexandru Lucian (Alex.)
9. Pătrașcu Valeria (Slatina )
Facultatea de Mecanică și Tehnologie:
1.Ciobanu Mariana
2.Onescu Cristina Elena
3.Necula Constanța Melania
Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații:
1. Bălașa Catelușa
2. Fortini Gabriela

Art.3. Se avizează „Metodologie privind modul de întocmire a statelor de funcţii, de repartizare a
resurselor destinate finanţării programelor de studii de doctorat şi de realizare a plăţilor salariale în şcolile
doctorale ale IOSUD UPIT”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.4. Se aprobă plata taxei de evaluare periodică către ARACIS pentru programul de studii de licență
„Asistență medicală generală“ în valoare de 22458 lei.
Art.5. Se avizează mobilitatea studentei doctorande Cazan (Oiță) Marlene Silvia de la Universitatea din
Pitești, Școala Doctorală în domeniul Filologie la Universitatea din Craiova. Se transmite spre aprobare
Senatului universitar.
Art.6. Se aprobă solicitarea domnului Mara Robert Gabriel privind înmatricularea în anul de studii I, în
anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică , master Materiale și
Tehnologii Nucleare.

Art.7. Se aprobă solicitarea domnului Nicolescu Gheorghe Daniel privind înmatricularea în anul de studii
I, în anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Științe Economice și Drept, master Administrarea
Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate.
Art.8. Se aprobă plata taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2015 -2016 pentru studenta Popescu
Mirela Mihaela, Facultatea de Științe ale Educație i, Științe Sociale și Psihologie /PIPP/III, filiala
Alexandria.
Art.9. Nu se aprobă solicitarea domnului Mihai Daniel, student masterand în anul I la masterul de
Psihologie Clinică în anul universitar 2015-2016, deoarece la data de 30.09.2016 a fost exmatriculat.
Art.10. Se aprobă următoarele cereri privind amânarea plății primei tranșe din taxa de școlarizare pentru
anul universitar 2015-2016, pentru următorii studenți:




Duran Ionel Cătălin/FECC/EA/anul III, până la data de 30.11.2016;
Albu Georgian Robert/FECC/EA/anul III, până la data de 30.11.2016;
Tomescu Gh. Călin Lucian/FECC/EM/anul III, până la data de 15.11.2016.
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Art.11. Se aprobă decontarea facturii în valoare de 14580 lei, reprezentând contravaloarea mașinii de
broșat cu termoclei semiautomată, achiziționată de Editura UPIT, din venituri proprii ale universității.
Art.12. Se aprobă achiziționarea unui multifuncțional, proiector și imprimante necesare pentru
desfășurarea activității Centrului LOGOS. Valoare achiziție=4660 lei, se suportă d in veniturile centrului.
Art.13. Se aprobă achiziționarea de jaluzele verticale pentru dotarea locației ACADEMICA. Valoare
achiziție=5916 lei, din fondurile disponibile pentru cămine -cantină.
Art.14. Se aprobă achiziționarea de sonde osciloscop, necesare desfășurării activităților de laborator în
cadrul Facultății de Electronică, Calculatoare și Comunicații. Valoare achiziție=1300 lei, se suportă din
venituri proprii ale universității.
Art.15. Se aprobă încheierea unui contract cu firmă specializată pentru conectarea sistemului de alarmă
la un dispecerat de monitorizare și intervenție, controlul accesului în incinta instituției prin personal și
monitorizare video precum și mentenanța sistemului de alarmă și supr aveghere video, pentru filiala din
Rm. Vâlcea a Universității din Pitești.
Art.16. Se avizează noua organigramă a Universității din Pitești. Se avizează înființarea și includerea în
organigrama Universității din Pitești a două servicii: „Serviciul privat p entru situații de urgență” (3
persoane) și „Servicul intern de prevenire și protecție“ (3 persoane), în structura Direcției Generale
Administrative. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.17. Se aprobă semnarea Contractului de prestări servicii încheiat între Universitatea din Pitești și
S.C. MUSA S.A. Pitești privind furnizarea de cursuri de limbă engleză prin Centrul LOGOS.
Art.18. Se aprobă redistribuirea activităților didactice ale domnului conf.univ.dr. Dumitru Cazacu de la
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică și efectuarea acestora în regim de plata
cu ora de către: prof.univ.dr. Nicu Bizon; conf.univ.dr. Mihai Oproescu și ș.l. dr.ing. Florentina Enescu,
în perioada în care titularul se află în concediu medical.
Art.19. Se aprobă prelungirea perioadei de detașare, cu 6 luni, pentru următoarele persoane:
 Marcu Ștefan, muncitor calificat I pentru corpuri R, I, S, T începând cu data de 18.11.2016;
 Vlădușelu Nicoleta, îngrijitor pentru căminele studențești, începând cu data de 30.11.2016.
Art.20. Se avizează solicitarea Departamentului IMSIA din Facultatea de Științe, Educație Fizică și
Informatică privind menținerea calității de titular, după vârsta legală de pensionare, a domnului
conf.univ.dr. Sorin ANGHEL. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.21. Nu se aprobă solicitarea doamnei Ileana Bălan, salariată a Universității din Pitești, de a continua
activitatea profesională după data de 31.10.2016.
Art.22. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Alin Daniel RIZEA la Universitatea Politehnica
din București, în data de 11.11.2016. Costul deplasării este de 100 lei și se decontează din venituri
proprii ale universității.
Art.23. Se aprobă restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2016/2017,
studenților care s-au retras de la studii, conform propunerilor înaintate de Facultatea de Științe
Economice și Drept.
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Art.24. Calculul și plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata
diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru
perioada octombrie 2008-13 mai 2011, se va face doar pentru titulari ai Universității din Pitești, urmând
să fie stabilit pragul până la care suma se poate achita integral. Sumele care depășesc acest prag se vor
eșalona la plată în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.25. Se aprobă constituirea unei comisii paritare pentru negocierea criteriilor de acordare a tichetelor
de masă, pana la inregistrarea Contractului Colectiv de Muncă. Totodată, instituția va face solicitare la
minister pentru mandatarea rectorului ca să semneze CCM 2016/2017.
Art.26. Nu se aprobă solicitarea doamnei Alexescu Radu Mariana Minodora de a i se restitui taxele
plătite în perioada 2007-2009, când a urmat cursuri de masterat la Universitatea din Pitești.

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

02.11.2016

