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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 06.11.2019
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 06.11.2019,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă, la propunerea Direcției Secretariat General – Ordin exmatriculare nr. 162/31.10.2019.
Art.2. Se aprobă Statul de funcții pentru personal de cercetare și personal auxiliar al centrului de
cercetare Centrul de Cercetări pentru Protecția Naturii (CCPN) – proiect Biohortinov, component 3.
Art.3. Se respinge scoaterea la concurs în semestrul I anul universitar 2019-2020 a postului de conf.,
poz. 10, din Statul de Funcții al Departamentului de Științe ale Naturii.
Art.4. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Inginer Specialist IA S din cadrul CRC&DAUTO. Se aprobă Fișa postului, tematica și comisiile de concurs.
Art.5. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Negru Cristina pe un post de muncitor calificat – ajutor
bucătar la Cantină pentru perioada 05.12.2019-04.06.2020.
Art.6. Se aprobă prelungirea detașării dnei. Vlădușelu Nicoleta Mihaela pe un post de îngrijitor la
Căminele nr. 2, 3 pentru perioada 01.12.2019-31.05.2020
Art.7. Se aprobă solicitarea dnei Drăgnescu Elena Cristina- absolventă a programului de studii de licență
Finanțe și Bănci în promoția 2015 pentru susținerea examenului de licență în sesiunea iunie-iulie 2020.
Art.8. Se aprobă solicitarea dnei. Bojan Cezara Codruța privind scutirea de plata taxei de studii și
anularea debitului restant.
Art.9. Se aprobă restituirea prima tranșe din taxa de școlarizare achitată pentru anul universitar 20192020 pentru Dumitrescu Eliza Florentina care s-a retras de la studii în data de 18.10.2019 din motive de
sănătate.
Art.10. Se aprobă plata taxei de reînmatriculare și prima tranșă aferentă taxei de studiu în anul
universitar 2019-2020 pentru Baxanean Zinaida/FSED.
Art.11. Se aprobă plata taxei de reînmatriculare, taxei pentru an de grație și plata punctelor de credit
după data de 01.11.2019 pentru Micșă Pamela Felicia/FSED.
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Art.12. Se aprobă deplasarea dlui prof.dr.ing. Eduard Nițu la Oradea pentru participare la Consorțiul de
Inginerie Economică din România în perioada 14-15.11.2019. Costurile deplasării sunt de 900 lei și sunt
decontate din venituri proprii ale universității.
Art.13. Se aprobă cazarea dlui cercetător doctor Miguel Pic Aquilar în căminele UPIT, în perioada
10.11.2019-20.12.2019 cu achitarea costurilor de cazare din fonduri personale.
Art.14. Se aprobă desfășurarea meciului de handbal Divizia A, dintre Clubul Sportiv Dacia Mioveni și
CSU Târgoviște, sâmbătă 09.11.2019, de la ora 16.00, precum și efectuarea unui antrenament joi,
07.11.2019, aceeași oră, în Sala de Sport a UPIT.
Art.15. Se aprobă accesul în cadrul UPIT a reprezentanților Vista Bank Romania SA pentru promovare
și publicitate.
Art.16. Se aprobă următoarele referate de necesitate:










SSM –– verificare instalație PRAM, valoare= 6500 lei;
SSM – achiziție produse de papetărie, valoare= 534 lei;
BCRPR – achiziție plachetă, mapă, robă, valoare= 1200 lei;
CSUD –achiziție fișete metalice, valoare= 1900 lei;
FSEFI – achiziție produse de papetărie, birotică, echipamente informatice, materiale amenajare
laborator, valoare=16800 lei (finanțare din taxe încasate la conversia profesională matematicăinformatică)
CRC&D Auto –servicii de completare a rețelei de alimentare a Gaz Cromatografelor cu gaze
speciale din sala A011, valoare=24100 lei, din venituri proprii UPIT și regie contract de
cercetare;
FECC – achiziție tuburi neon, 18W, valoare=1000 lei.

Art.17. Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2020 la cadrele didactice auxiliare și
nedidactice. În luna august toti salariații din această categorie de personal vor efectua concediul de
odihnă, cu excepția persoanelor care justifică prezența la serviciu în această perioadă prin derularea de
activități care nu pot fi reprogramate.

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

