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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 16.11.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.201 6;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 16.11.2016,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă propunerile privind numirea prodecanilor facultăților din structura Universității din
Pitești, pentru mandatul 2016 -2020, astfel:
 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică :
1. conf.univ.dr. Julien-Leonard FLEANCU
2. lect.univ.dr. Anca-Nicoleta ȘUȚAN
 Facultatea de Științe Economice și Drept:;
1. conf.univ.dr. Daniela PÎRVU
2. lect.univ.dr. Consuela DICU
 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie ::
1. conf.univ.dr. Loredana Sofia TUDOR
2. conf.univ.dr. Delia DUMINICĂ
Mandatele prodecanilor încep cu data de 01.12.2016.
Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de numire a doi
prodecani la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte.
Art.3. Având în vedere adresa înaintată conducerii Universității din Pitești de către Departamentul de
Științe ale Naturii privind relocarea laboratorului de Biotehno logii microbiene din cadrul „Centrului de
Cercetări Biotehnologice pentru Horticultură și Protecția Mediului“ se aprobă, de principiu, alocarea unui
spațiu adecvat pentru acest laborator în corpul de clădire B-Rectorat, după darea în folosință a
respectivului corp de clădire. Adresa înaintată conducerii Universității din Pitești de către Departamentul
de Științe ale Naturii va fi supusă atenției Senatului universitar.
Art.4. Nu se aprobă prelungirea contractului privind servicii de curățenie în corpuri de clădire ale
universității (C, I, S) încheiat cu S.C. Meritel Import Export SRL, valabil până la 31.12.2016. Biroul
„Achiziții Publice” va face un studiu de piață privind posibilitatea achiziționării de servicii de curățenie și
arhivare prin colaborarea cu unități protejate autorizate, conform Legii 448/2006.
Art.5. Se aprobă deplasarea domnului conf.univ.dr. Emanuel SOARE la Baia Mare, în perioada 2325.11.2016, pentru participarea la reuniunea Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional
Regional 2014-2020. Cheltuielile cu cazarea și transportul, în valoare de 500 lei, vor fi suportate din
venituri proprii ale universității.
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Art.6. Se aprobă acordarea tichetelor de masă aferente lunii noiembrie, tuturor angajaților cu funcția de
bază la Universitatea din Pitești, în luna decembrie 2016. Rămâne în analiză posibilitatea organizării unei
mese festive de Crăciun, la cantina universității, pentru studenții căminiști care rămâ n în cămine în
perioada sărbătorilor.
Art.7. Se aprobă, de principiu, solicitarea doamnei Necula Floricica, privind angajarea prin detașare pe un
post de îngrijitor, dacă se identifică un post vacant corespunzător.
Art.8. Se aprobă solicitarea doamnei Boșneag Vasilica Daniela, înmatriculată în anul I la Master Biologie
Medicală, de a i se returna suma de 900 lei reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare 2016/2017
deoarece aceasta s-a retras de la studii.
Art.9. Având în vedere solicitarea studentului Nicolescu Gheorghe-Daniel și faptul că nu există
reglementări legale privind mobilitatea studenților la ciclul universitar de masterat, se recomandă ca
studentul să solicite retragerea de la Master AACTSO și înmatricularea la Master MCIG, în limita
locurilor disponibile, în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept. Taxele achitate rămân valabile.
Art.10. 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 per ioada
octombrie 2008-13 mai 2011 nu se face pentru persoanele decedate deoarece nu există reglementări
privind constituirea acestor sume în drepturi succesorale, conform Raportului „Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială“ a Camerei Deputaților, din data de 07.03.2016.
Art.11. Se aprobă ca în data de 02.12.2016 să se acorde salariaților zi liberă cu recuperare; programul
recuperărilor va fi întocmit de către responsabilul biroului/compartimentului/departamentului și va fi
atașat la pontajul lunar.
Art.12. Se avizează numirea doamnei conf.univ.dr. Gabriela Adriana PLĂIAȘU în funcția de Director
pentru Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică
și Informatizare, începând cu data de 01.12.2016, dată la care încetează mandatul doamnei lect.univ.dr.
Consuela DICU. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.13. Se aprobă numirea doamnei conf.univ.dr. Doina IACOMI în funcția de Director interimar al
Departamentului de Fabricație și Management Industrial din Facultatea de Mecanică și Tehnologie,
începând cu data de 01.12.2016, până la organizarea alegerilor pentru un nou director de departament.
Art.14 . Se avizează numirea doamnei lect.univ.dr. Mădălina MARIAN de la Departamentul de Ingineria
Mediului și Științ e Inginerești Aplicate în funcția de Director al Colegiului de Învăţământ Terţiar
Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
În ședința de astăzi au mai fost prezentate următoarele:
 Informare asupra participării domnului rector la Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) din
14.11.2016;
 Chestionar distribuit către toți decanii privind informații legate de rebranduirea universității;

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
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