
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
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Nr.: ……..…  din data de: ……………………..

În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 12 noiembrie 2012 s-au discutat
următoarele:

1. Conducerea fiecărei facultăţi să transmită rectoratului situaţia posturilor vacante ale

cadrelor didactice, în vederea scoaterii acestora la concurs pentru semestrul al II-lea

al anului universitar 2012/2013;

2. Aprobarea solicitării d-nei Popescu Viola, de la Departamentul de asistenţă medicală

şi kinetoteraipe şi redistribuirea orelor altor cadre didactice în baza unei fişe de plata

cu ora elaborată de conducerea Facultăţii de Ştiinţe;

3. Redistribuirea personalului de la cantina studenţească după cum urmează: Morlova
Lavinia Maria - secretar IM la DPPD, Pantilă Rozeta – muncitor calificat operator

centrală, Groza Geta – muncitor calificat editura Universităţii din Piteşti, Otobâcu
Daniel – muncitor calificat la căminul din Ştefăneşti, Alexandru Angela – muncitor

calificat la corpurile A+D;

4. Toate documentele care intră şi ies din Universitate vor fi înregistrate la Biroul unic
de înregistrare din cadrul rectoratului; în acest sens, d-l Bratu Victor, şef serviciu

ORUS, va emite o decizie, care va fi transmisă către toate serviciile şi structurile din

Universitate;

5. Refacerea comisiilor de promovare pe trepte sau gradaţii profesionale pentru

personalul didactic auxiliar şi aprobarea acestora în şedinţa Senatului Universităţii din

Piteşti din data de 16 noiembrie 2012;

6. Aprobarea montării unor aparate de cafea şi copiatoare în spaţiile corpurilor de clădiri

ale Universităţii din Piteşti, conform propunerilor făcute de d-l prorector

prof.univ.dr.Constantin DRĂGHICI;

7. Trimiterea unei solicitări către M.Ed.C.T.S. privind dizolvarea Societăţii de Servicii

în Informatică (S.S.I.) S.A.Pitești şi preluarea patrimoniului de către Universitatea din

Piteşti; deoarece reprezentanţii M.Ed.C.T.S. în AGA societăţii sunt persoane

pensionate, se propune înlocuirea acestora prin ordin de ministru;

Responsabil: d-na Moraru Doina, consilier juridic;
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8. Aprobarea următoarelor taxe, începând cu data de 13.XI.2012:

1. Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei - 40 lei;

2. Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă –

40 lei;

3. Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu şi-au ridicat diplomele în

maximum 2(doi) ani de la susţinerea examenului de

licenţă/diplomă/absolvire/doctorat – 200 lei;

Eliberarea adeverinţei de autenticitate a diplomei precum şi a foii

matricole/suplimentului la diplomă se face în termen de 30 de zile de la data

solicitării.

9. Actele de studii, în original, nu se eliberează de la dosarul personal al studentului sau

absolventului, decât cu aprobarea rectorului; în mod excepţional, se pot elibera cu

aprobarea decanului, pentru 24 de ore, după care trebuie restituite şi depuse la

dosarul personal al solicitantului;

10. Aprobarea unui protocol de colaborare între Universitatea din Pitești și Spitalul

Judeţean Argeş;

11. Şefii structurilor academice sunt obligaţi să întocmească programul de formare

profesională pentru anul 2013;

12. Aprobarea raportului întocmit de preşedintele comisiei de analiză a acordării

gradaţiilor de merit în perioada 2010-2012, prof.univ.dr.Constantin DRĂGHICI;

13. Solicitarea d-lui Naiba George privind recalcularea salariilor pentru anul 2009,

conform deciziei nr.11/2012 emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

14. Achitarea pentru 2012 a procentului de  5% creşteri salariale, în data de 14 decembrie

2012;

15. Semnarea unui protocol cu Teatrul Alexandru Davila din Piteşti;

16. Referatul întocmit de studentul ROŞOI ROBERT privind decontarea integrală a

abonamentelor pe mijloace de transport pentru studenţii care studiază pe locuri

subvenţionate; d-na contabil şef, Mazilu Viorica va face o analiză financiară în acest

sens;

17. Negocierea contractului colectiv de muncă să se facă până la sfârșitul lunii

decembrie 2012;
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18. Solicitarea conducerii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei pentru plata mentorilor de

practică pedagogică va fi înaintată  d-lui prorector, conf.univ.dr.Mihai BRĂSLAŞU

care împreună cu d-na contabil şef, Mazilu Viorica, vor face o analiză financiară;

19. Restituirea taxelor plătite de d-l GRIGORESCU ANDREI CLAUDIU, ca urmare a

renunţării la transferul către Universitatea din Piteşti;

20. Controlul activităţilor didactice efectuate de personalul didactic conform orarului se

face de către prorectori şi rector în perioada 19-30.XI.2012 şi 10-14.XII.2012;

21. Aprobarea comisiei de analiză a eliberării atestatului de competenţă lingvistică, după

cum urmează:

- Prof.univ.dr.Mărioara ABRUDEANU – preşedinte;
- Prof.univ.dr.Ştefan GĂITĂNARU – membru;

- Prof.univ.dr.Dinel POPA – membru;

- Secretar şef universitate, dr.Smaranda GĂVAN – membru;

- Jurist Doina MORARU – membru.

Comisia de la Centrul Logos va efectua un audit de la înființarea Centrului Logos, până

în prezent, verificând cu precădere legalitatea operațiunilor desfășurate (număr de

certificate eliberate, taxe încasate, retribuirea activității etc.);

22. Deplasări: Neblea Monica (Criova), Bizon Nicu(Londra), Oproesu Mihai (Londra);

Zgurschi (Maria) Florina Gabriela (Craiova), Andronescu Elena Alina (Craiova);

23. Prezentarea răspunsului M.Ed.C.T.S. nr.64124/9178F/31.10.2012, referitor la

programul de studii universitare de masterat Kinetotereapie la persoanele cu
dizabilități în ceea ce privește funcționarea la Facultatea de Științe sau la Facultatea

de Educație Fizică și Sport, pentru anul I de studii , anul universitar 2012/2013;

Responsabil: Conducerea Facultății de Științe și conducerea Facultății de Educație

Fizică și Sport;

24. Numirea d-lui NISTOR GHEORGHE în funcția de director interimar al D.P.P.D., ca

urnare a demisiei doamnei Tudor Loredana;

25. Discutarea achiziționării cabanei de la Rânca pentru practica  studenților, centru de

training, recreere pentru personalul Universității din Pitești etc.

R E C T O R

Prof.univ.dr.Ionel DIDEA


