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HOTĂRÂRILE BIROULUI CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE
din data de 11.05.2015

Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3478 din
08.03.2012 cu privire la numirea rectorului,

Biroul Consiliului de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 11.05.2015

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii între Universitatea din Pitești și Teatrul
"Alexandru Davila" din Pitești privind punere la dispoziție de sală de spectacol și organizare program
artistic cu ocazia Zilei Studentului Internațional, 15.05.2015, în valoare de 500 lei.

Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor necesare pentru organizarea Zilei Studentului Internațional,
15.05.2015, în valoare de 1000 lei, din fonduri obținute prin încasarea taxelor de admitere.

Art.3. Se aprobă deplasarea unui grup de 8 studenți și 4 cadre didactice însoțitoare de la Facultatea de
Electronică, Comunicații și Calculatoare la Concursul studențesc "Să cunoaștem Mecatronica și
Robotica", 25-26.05.2015, Craiova. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din fonduri proprii
ale universității.

Art.4. Se aprobă transferul sumei de 2 000 000 lei din contul de excedent al anului precedent în contul
de venituri bugetare și întocmirea ordinului de plată către Trezoreria Statului prin care se virează suma
aprobată din excedentul anilor precedenți.

Art.5. Se aprobă participarea d-nei ec. Lucia Stan la Adunarea Generală a ANDGAUP, Băile
Herculane, 21-24.05.2015. Costurile deplasării, cazarea și taxa de participare sunt suportate din
fonduri proprii ale universității.

Art.6. Se aprobă ca Facultatea de Ștințe Economice a Universității din Pitești să organizeze examen de
licență pentru specializarea Marketing din cadrul Facultății de Ștințe Economice a Universității "Aurel
Vlaicu" din Arad.

Art.7. Se aprobă desemnarea a 10 persoane care să participe la două cursuri de management
universitar în cadrul proiectului "Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în
conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii", 25-
29.05.2015, București. Cheltuielile de deplasare sunt suportate de Universitatea din Pitești.
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Art.8. Se aprobă deplasarea d-lui conf.univ.dr. Alin Daniel Rizea de la Departamentul de Fabricație și
Management Industrial care însoțește două studente de la specializarea Inginerie Economică
Industrială la Universitatea Ovidius din Constanța, pentru participare la concurs național în domeniul
Inginerie și Management. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din fonduri proprii ale
universității, valoare 350 lei.

Art.9. Se aprobă următoarele cereri de deplasare:

 conf.univ.dr. Chirleșan Dumitru- Italia- 28/31.07.2015;
 ș.l. dr.ing. Ilie Sorin- Craiova-15.05.2015;
 lect.univ.dr. Duminică Delia- Craiova-18/27.05.2015;
 conf.univ.dr. Mărășescu Amalia-Timișoara- 20/24.05.2015.

Rector,

Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

11.05.2015


