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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                

 

                                HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 05.12.2018 

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 05.12.2018, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul 

Universităţii din Piteşti, din partea instituţiei, în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: conf.univ.dr. Ionuţ Adrian SĂMĂRESCU; 

 Membru: conf.univ.dr. Carmen Constantina NENU; 

 Membru: ec. Victor BRATU; 

 Membru: lect.univ.dr. Andra PURAN; 

Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universităţii din Piteşti, din partea 

sindicatului reprezentativ-ASUP, este următoarea: 

 Preşedinte: conf.univ.dr. ing. Alin Gheorghiţă MAZĂRE; 

 Membru: lect.univ.dr. Tudor Cicerone PETRESCU; 

 Membru: lect.univ.dr.Silvia BONCESCU; 

 Membru: informatician Mihaela Sorina DEACONU. 

 Secretar: Violeta MINCĂ 

 

Art.2. Se avizează "Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în 

cariera didactică în cadrul Universităţii din Piteşti". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se aprobă calendarul raportării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate în 2018. 

 

Art.4. Se aprobă centralizatorul burselor alocate conform Regulamentului privind acordarea burselor 

la ciclurile de studii de licență și masterat în anul universitar 2018-2019 – sem. I. 

 

Art.5. Se aprobă centralizatorul bursierilor statului român cu bursă în anul universitar 2018-2019. 

 

Art.6. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar, următoarele: 

 propuneri privind acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 50% din taxa 

anuală de școlarizare;  

 propuneri privind acordarea de burse speciale din venituri proprii, în cuantum de 25% din taxa 

anuală de școlarizare; 

 propuneri privind acordarea reducerii cu 60 lei/lună a chiriei/contravaloarea utilității, urmare a 

solicitărilor formulate de studenți căminiști ai UPIT. 
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Art.7. Se aprobă plata taxei de 450 euro reprezentând taxa de membru al UPIT în European 

Distanceand E-Learning Network Ltd. (EDEN), pentru anul 2019. 

 

Art.8. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic auxiliar din CSUD şi 

Centrul IFR. 

 

Art.9. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 FSESSP – achiziţie echipamente antiefracție, valoare= 5084 lei; 

 Serviciul Biblioteca – achiziţie DVR și HDD intern, valoare= 5000 lei; 

 Serviciul Biblioteca – abonamente publicații interne 2019, valoare= 16663,38 lei; 

 Serviciul Biblioteca – abonamente publicații externe 2019, valoare= 40303,20 lei; 

 CTICI - Contract EMSYS pentru 12 luni, valoare= 83.800 lei; 

 CTICI - achiziţie cartuș imprimantă, valoare= 199 lei; 

 Cantina – achiziţie alimente, valoare= 1987 lei; 

 Atelier multiplicare – achiziţie materiale papetărie şi birotică, valoare= 4565 lei; 

 

Art.10. Se amână aprobarea solicitării FTLIA de alocare sala 252, din Corp B, pentru activități 

didactice susținute în cadrul programului de studii Artele spectacolului. 

 

Art.11. Se amână aprobarea celor 15 locuri de cazare gratuit solicitate de AIESEC pentru studenți 

veniți din Brazilia, Turcia, China, Algeria și Pakistan pentru sesiuni de comunicări privind orientarea 

în carieră. Perioada vizată este 15.01-01.03.2019. 

 

Art.12. Se aprobă ocuparea postului de muncitor calificat I devenit vacant în structura  

Departamentului de Autovehicule şi Transporturi prin redistribuirea unei persoane care îndeplineşte 

cerinţele postului. 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea studentului Bucur Ionuț Bogdan de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Drept/Drept-IFR  de a beneficia de an de grație în anul universitar 2018-2019. 

 

Art.14. Se aprobă comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent universitar la 

Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie şi Arte. 

 

Art.15. Se respinge solicitarea domnului Petrescu David Georges, absolvent din anul 2006, de a 

susține examenul de finalizare studii în sesiunea iulie 2019. 

 

În şedinţă au mai fost prezentate următoarele: 

 În şedinţa Senatului din data de 17.12.2018 Prorectorii universităţii şi Directorul General 

Administrativ vor prezenta stadiul de realizare al indicatorilor de performanţă în actualul 

mandat; 

 Analiza situaţiei create cu ocazia cazării unor studenţi internaţionali în căminele studenţeşti şi 

propuneri de măsuri disciplinare pentru sancţionarea persoanelor care nu au asigurat condiţiile 

necesare şi obligatorii în acest caz. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 


