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in gedinta Consiliului de Administra{ie din data de 17 septembrie 2012 s-au discutat urmitoarele:

1. Clarificdri referitoare la intocmirea statelor de functii pentru anul universitar 201212013 prezentate de
d-l prorector, prof.dr. ing. Sebastian f AnfeC ; ;

2. Deplasdri: Lefter Diana (Torino), Macarie Tiberiu (Ploiegti, proiect POSDRU), Iconaru Elena (Florenfa),
Nicolae Viorel (Cil5ragi), Chelaru Eugen( Alba Iulia qi Polonia), Neagu Elena (Bucureqti);

3. Deschiderea unui cont in Euro gi a unuia in lei pentru un proiect ERASMUS, la solicitarea d-ui Beloiu
Robert;

4. Derularea inventarierii la Cantina studenfeascd gi Casa Universitarilor qi constatarea unor abateri
disciplinare ale personalului incadrat la Cantina studenJeascl gi Casa Universitarilor;

5. Constatarea unor abateri disciplinare ale d-nei prof.univ.dr.Geanina CUCU CruIIAN impreunl cu
personalul de la Serviciul Achizilii;

6. Se propune suspendarea contractului de muncl al dJui Otobdcu;
7. ComponenJa unei comisii pentru declanqarea acfiunii de licitalie pentru Academica:

1. Prof.univ.dr.Constantin UnACIUCI - pregedinte
2. Director Administrativ, Ionut BRO$TESCU - membru
3. $ef birou, Lucia STAN- membru
4. Jurist, Ilina Luminifa - membru
5. Jurist, DoinaMORARU - membru
6. Lector univ.dr. Mircea BARBUCEANU - membru
7. $.1. dr.ing. Alin MAZARE - membru

8. Se aprobl inaintarea raportului cu problemele constatate la Casa Universitarilor gi la Academica" organelor
de urm[rire penald;

9. Aprobarea transferului studentei Ion Ramona la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
t0. lnfiinlarea unei comisii de analizA a activit5lii didactice pe care a desfagurat-o d-na prof.univ.dr.Geanina

CUCU CIUHAN, in anul universitar 20ll/2012, avAnd 4 norme didactice;
11. Redistribuirea locurilor subvenlionate care au rimas locuri neocupate in urma admiterii din septembrie

2012 launele specializdn dinFacultatea de Teologie Ortodox[ la alte specializiri din aceeaqi facultate;
12. LaFacultatea de $tiinfe ale Educafiei, program de lucru cu o norml infreag[ pentru Vintib Mariana;
13. Scoaterea la concurs a 2 posturi de informatician pentru data de 28 septembrie2Ol2;
14. Dupd analizasituafiilor prezentate de facultiifi in urma sesiunii de restante, se aprobd urmitoarele:

- trecerea studentului in ultimul an de studiu, pentru specializirile cu durata
gcolarizirii de 4 (patru) ani, se face dacd numdrul creditelor restante, cumulate pe
cei 3 (trei) ani, este de cel mult 30;

- trecerea studentului in ultimul an de studiu, pentru specializdrile cu durata
gcolarizirii de 3 (tei) ani, se face dacd numdrul creditelor restante, cumulate pe cei
2 (doi) ani, este de cel mutt 25;

- trecerea studentului dintr-un an de studiu in altul se poate face in condifiile
acumulirii a 35 de credite, din totalul de 60 aferente anului respectiv atdt pentru
programele universitare de licen{i cdt qi pentru programele universitare de
masterat.

15. Reiterarea contractului cu firma ORANGE pentru un laborator de Telecomunicatii destinat studenlilor;
16. Solicitarea unei comisii pentru negocierea Contractului colectiv de muncl cu ASUP;
17. Probleme organizatorice legate de deschiderea anului universitar 2012/2013;
18. Stimularea cercetirii gtiinfifice pentru toate cadrele didactice din Universitatea din Piteqti;
19. Verificarea situaliei complexului de la Dobrogostea qi analizarea infiinJirii unui parc tehnologic.
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