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MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
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Nr. 16375/27.11.2019
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 27.11.2019
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 27.11.2019 ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează Regulamentul privind activitățile profesionale studențești – studii universitare de
licență. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.2. Se avizează Regulamentul privind activitățile profesionale studențești – studii universitare de
masterat. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.
Art.3. Se aprobă acordarea orelor în regim de plata cu ora pentru publicarea de articole în reviste cotate
ISI în anul 2018 în conformitate cu Procedura operațională privind stimularea activității de cercetare
științifică și creație universitară de excelență în Universitatea din Pitești.
Cheltuiala salarială totală este de 52 554 lei.
Art.4. Se aprobă ca plata tarifului de cazare în căminele studențești aferent lunii ianuarie să se facă în
perioada 06-10.01.2020.
Art.5. Se aprobă propunerea ca dna. Ștefania Mădălina Stoian să preia activitățile responsabilului cu
bursele și abonamentele de transport din cadrul Centrului de Activități Sociale pentru perioada în care
acesta se află în concediu medical.
Art.6. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora, ca urmare a intrării în
concediu medical a dnei. asist. univ. dr. Diana Răduț Seliște la Facultatea de Științe ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie.
Art.7. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare conform prevederilor Contractului Colectiv de
Muncă domnului ec. Bratu Victor.
Art.8. Se aprobă prelungirea detașării cu 6 luni dnei. Matei Miruna din structura Centrului de Marketing
Universitar.
Art.9. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Consilier juridic debutant din cadrul Biroului
Achiziții publice. Se aprobă fișa postului, tematica, bibliografia, comisia de concurs și comisia de
contestații.
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Art.10. Se aprobă detașarea unei persoane pe un post de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ /
Corp Central.
Art.11. Se aprobă prelungirea contractelor de comodat și închiriere între SSI Pitești și UPIT, prin act
adițional.
Art.12. Se aprobă redistribuirea unui loc subvenționat rămas neocupat, începând cu semestrul al II-lea,
la Facultatea de Științe Economice și Drept.
Art.13. Se aprobă solicitarea studentei Grigore Izabela Cristina privind eșalonarea celei de-a doua tranșe
din taxa de școlarizare.
Art.14. Se aprobă următoarele referate de necesitate:






Biroul Tehnic Investiții –efectuarea de lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție corp A și
D, valoare= 6403,32 lei;
Serv. Administrativ – achiziție cretă, valoare= 900 lei;
Serv. Administrativ – achiziție scule și unelte, valoare= 2592 lei;
Serv. Administrativ – achiziție materiale pentru întreținere și reparații, valoare= 3717 lei;
Serv. Administrativ –asigurări auto, valoare= 5400 lei.

Art.15. Se amână rezoluția pentru solicitarea Direcției Secretariat General privind creșterea salariilor de
bază, procentual, din venituri proprii pentru secretarele de la Biroul Acte de studii și Secretar Șef. Se
solicită punct de vedere de la Direcția Economică.

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

