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                                                                                                            Nr. 6259/15.05.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 15.05.2019 

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 15.05.2019 , 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 

posturile didactice vacantate scoase la concurs în sem. II al anului universitar 2018-2019. Se transmit 

spre aprobare Senatului universitar. Consiliul de Administrație solicită Senatului vot electronic. 

Art.2. Se avizează ″Regulamentul de întocmire a statelor de funcții pentru anul universitar 2019-2020″. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se acordă ajutoare de înmormântare pe durata anului 2018 și până la semnarea Contractului 

Colectiv de Muncă la nivelul Universității din Pitești pentru salariații care au depus cereri în acest sens. 

Cuantumul ajutorului de înmormântare este de 1500 lei și se suportă din venituri proprii ale 

universității. 

 

Art.4. Se aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universității din Pitești. 

 

Art.5. Se avizează afilierea doamnei conf.univ.dr. Corina Amelia Georgescu la Școala Doctorală 

Filologie din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești, având calitatea de conducător de doctorat în 

domeniul Filologie. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6.  Consiliul de Administrație ia act de demisia doamnei conf. univ. dr. Daniela Pîrvu din funcția 

de prodecan al Facultății de Științe Economice și Drept, începând cu data de 10.05.2019.  

 

Art.7. Se avizează înființarea unui post de consilier juridic debutant în cadrul Biroului Achiziții publice. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă  Nota de fundamentare privind criteriile de acordare a subvenției pentru studenții care 

au participat și au finalizat stagiile de practică în cadrul proiectului POCU 106731- Manager Proiect 

prof.univ.dr. Mihaela Diaconu. 
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Art.9. Se aprobă ca procedura de promovare în grade și trepte pentru personalul didactic auxiliar, de 

cercetare și nedidactic să se aplice o singură dată, anual, în luna octombrie, cu intrare în drepturi 

începând cu luna ianuarie a anului viitor. 

 

Art.10. Se avizează decalarea sesiunii de refacere evaluări finale sem. II  pentru studenții programului 

de studii de licență Energetică și Tehnologii Nucleare, anul IV, în perioada 12-25.06.2019. Acest 

demers este necesar având în vedere că absolvenții susțin examenul de finalizare a studiilor la 

Politehnica București, în perioada 01-05.07.2019. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.11. Se aprobă redistribuirea activităților didactice repartizate dlui conf.univ.dr. Emil Burtescu- 

cadru didactic titular al Departamentului de Finanțe, Contabilitate și Economie, în regim de plata cu 

ora, către alte cadre didactice cu competențe în domeniul disciplinelor, din cadrul departamentului.  

 

Art.12. Se aprobă cererile de deplasare  pentru dna conf.univ.dr. Cristina Ungureanu, astfel: 

 Canada, Universitatea din Ottawa, pentru participare la Congres Internațional în perioada 07-

16.06.2019. Costurile estimate ale deplasării=1000 euro; 

 Italia, Universitatea din Trento, pentru participare la Congres Internațional în perioada 24-

30.06.2019. Costurile estimate ale deplasării=500 euro. 

Se aprobă decontarea cheltuielilor conform Procedurii operaționale privind decontarea 

cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice PO-CCDI-04. 

 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 realizarea la Atelierul de multiplicare UPIT a 700 coli cu colț negru și 1400 coli de mijloc 

necesare susținerii examenului de finalizare studii la Facultatea de Științe ale Educației, Științe 

Sociale și Psihologie; 

 realizarea la Atelierul de multiplicare UPIT a 200 de diplome necesare derulării sesiunii 

științifice studențești a studenților și masteranzilor  din Facultatea de Științe ale Educației, 

Științe Sociale și Psihologie; 

 realizarea la Atelierul de multiplicare UPIT a 75 buc. pentru broșura “ Sesiunea de comunicări 

a cercurilor științifice studențești”la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare; 

 achiziționare registre pentru declarații avere și interese și ștampilă cu textul ″Conform cu 

originalul″, valoare= 110 lei; 

 CMCPU- achiziție produse de produse de mobilier și birotică, valoare= 2.310 lei; 

 Compartimentul Audit public – achiziție produse birotică și informatică, valoare=1.410 lei; 

 Biblioteca UPIT–Grafic prestări servicii de mentenanță pentru sistem TinRead, valoare= 

10.357,76 lei. 

 

Art.14. Se amână rezoluția în cazul solicitării dlui prof. univ. dr. Silviu Ioniță privind  înlocuirea unor 

unități PC din Laboratorul T215 în valoare de 14.800 lei. Solicitările de acest tip se centralizează la 

nivelul universității până la data de 03.06.2019  pentru repartizarea sumelor necesare în conformitate 

cu bugetul destinat. 

  

Art.15. Se amână referatul de necesitate de la Biroul Achiziții privind achiziția de produse de papetărie 

și birotică în valoare de 3.866 lei. 

 

Art.16. Se aprobă desfășurarea festivității de absolvire a studenților de la specializarea Management – 

zi, în Sala CC1, în data de 31.05.2019. 
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Art.17. Se respinge propunerea privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Herve 

Bernard. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


