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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 22.06.2016
Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016 ;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 22.06.2016
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de transport pentru 50 de persoane-studenți ai Facultății de
Științe/ Biologie și Ecologie și Protecția Mediului/anul II la Agigea, în scopul desfășurării unor lucrări
practice de specialitate la Stațiunea Biologică Marină. prec um și sigurarea cheltuielilor cu cazarea și
diurna cadrelor didactice însoțitoare, în cuantum de 912 lei. Perioada deplasării este 07-15.07.2016.
Art.2. Se aprobă, la solicitarea conducerii SLUP, declanșarea negocierilor cu privire la încheierea unui
nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Universității din Pitești, contractul actual încetându-și
perioada de valabilitate la finalul lunii iulie 2016.
Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a locurilor subvenționate repartizate facultăților, în totalitate, în
sesiunea de admitere din luna iulie.
Art.4. Având în vedere necesitatea asigurării evidenței activităților prestate în perioada admiterii 2016
de salariați ai Universității din Pitești, se vor întocmi următoarele documente:
 schema de personal cu posturi alocate în procesul de admitere în fiecare facultate din structură;
 previzionarea încărcării cu ore suplimentare în această perioadă;
 fișe de pontaj pentru fiecare post;
 procedură de monitorizare a acestor ore.
Plata activităților se va face în regim de Plata cu Ora. Cuantumul plăților precum și persoanele care vor
beneficia de acestea se vor aviza de Consiliul de Administrație și vor fi aprobate de Senatul Universitar.
Art.5. Având în vedere că Universitatea din Pitești face parte din cele 7 universități din România cu
drept de cercetare arheologică sistemică și că Ministerul Culturii a deschis concursul de finanțare a
șantierelor arheologice sistemice, se aprobă depunerea cererii de finanțare și a proiectului de cercetare
aferent anului 2016 pentru finanțarea șantierului arheologic de la Ocnele Mari (Buridava). Suma solicitată
este de 40000 lei și se va aloca în două tranșe: 30% avans respectiv 70% după finalizare. Universi tatea
din Pitești nu acordă cofinanțare în acest proiect.
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Art.6. Nu se aprobă solicitarea studentelor Mălușanu Andra Sorina și Duțu Nuți Georgiana de la
Facultatea de Matematică-Informatică de a participa la reexaminare la disciplina Mecanică Teoretică în
data de 23.06.2016. Examenul se va susține în sesiunea de restanțe iar conducerea facultății va numi o
comisie pentru susținerea examenului în cazul celor două studente.
Art.7. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe, exmatricularea studentei Ne culaie I. Ștefania Iuliana,
programul de studii de licență Biologie, înmatriculată în anul I de studii, deoarece nu a prezentat diploma
de bacalaureat în original deși ocupă loc subvenționat și nu s -a prezentat la examenele programate în
acest an.
Art.8. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe, exmatricularea studentei Oprescu I. Ștefania
Luminița, programul de studii de licență Horticultură, înmatriculată în anul I de studii, deoarece nu a
prezentat diploma de bacalaureat în original deși ocupă loc subvenționat și nu s-a prezentat examenele
programate în acest an.
Art.9. Se avizează, la propunerea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Competitivitate,
următoarele:

constituirea Centrului suport pentru servicii TIC și informatizare în subordinea prorectorului CSC;

numirea în funcția de director de Centru a dlui conf.univ.dr. Emil Burtescu;

acordarea de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază echivalent cu funcția de director
de departament.
Se transmite spre aprobare Senatului Universitar.
Art.10. Se aprobă contractarea de servicii de mentenanță pentru sistemul de supraveghere și sistemul
antifurt instalate în incinta sălii de lectură a Bibliotecii Universității din Pitești.
Art.11. Se aprobă cazarea în garsoniera de protocol din căminul studențesc nr.2, a domnului profesor
Zdzislaw Polkowski de la Jan Wyzykowski University, care efectuează o mobilitate de predare Erasmus+
la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, în perioada 28 -30.06.2016.
Art.12. Se aprobă cazarea în apartamentul de protocol din căminul studențesc a 4 cadre didactice
invitate la Universitatea din Pitești cu ocazia decernării titlului Doctor Honoris Causa domnului profesor
Lucian Dăscălescu. Cazarea se asigură în perioada 28-30.06.2016.
Art.13. Se aprobă deplasarea doamnei Cindy Lee- profesor de limba chineză care a susținut activități de
predare la Universitatea din Pitești în anul universitar 2015/2016, la aeroportul Henri Coandă, în data de
24.06.2016, cu autoturismul universității. Costurile deplasării sunt suportate din venituri proprii ale
universității, conform acordului cadru încheiat cu Biroul Consiliului Internațional pentru Limba Chineză
din cadrul Ambasadei R.P.Chineză în România.
Art.14. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Economice privind achiziționarea de materiale
consumabile necesare bunei desfășurări a activităților de secretariat în perioada susținerii examenelor de
finalizare studii. Valoare achiziție=1518 lei.
Rector,
Conf.univ.dr.ing. Dumitru CHIRLEȘAN
22.06.2016

