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SPORTULUI

in gedinta Consiliului de Administra{ie din data de 11 iunie 2012, s-au discutat urmitoarele:

1. Prezentarea gi aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare a Consiliului de

Administrafie;

2. Numirrm directorilor de Centre, conform organigramei aprobate de Senatul Universitl1ii din

Piteqti;

3. Menfinerea cifrei de gcolarizare pentru anul universitar 201212013,repartizatd de M.Ed.C.T.S.;

4. SESILI\E EXTRAORDINARA pentru studen]ii din anii terminali, astfel:

- 16.05 - 18.05.2012 (dac[ examenul de frnalizare este programat in luna iunie 2012);

- 10.07 - 12.07.2012 (dac[ examenul de frnalizare este programat in luna iulie 2012);

La acerasti sesiune participi I\ruMAI studenfii din anii terminali care au maximum 2 (doun)

examene nepromovateo cu taxi de 200 lei/examen nepromovat;

5. Aprobarea Structurii generale a anului universitar 201212013;

6. Mentinerea taxelor de gcolarizare gi a altor taxe din Universitatea din Piteqti, pentru anul

universitar 201212013,la nivelul celor din anul universitar 201112012;

7. Taxa de qcolarizare pentru doctorat este de 5000 lei pentru anul universitar 2012/2013;

8. inscrierea la examenul de finalizare pentru absolventii specializlrilor incheiate in baza Legii

8411995 se face cu tax[ de 500 lei; comisiile de examinare vor fi altele decdt cele nominalizate in

bazaLegii28812004;

9. Prezentarea de cltre d-na prorector, Prof.dr.ing.Marioara ABRUDEANU, a Raportului Comisiei

de analizd a regiei proiectelor de cercetare, a achizilirlor provenite din aceste proiecte qi a

dotdrilor ftcute din sumele proiectelor;

10. Prezentarea de c[tre d-l prorector, conf.univ.dr.Mihai BRASLA$U, a Raportului Comisiei de

analizil a regiei proiectelor POSDRU, a achiziliilor provenite din aceste proiecte gi a dotlrilor

fEcute din sumele proiectelor.

1l. Comisia pentru stabilirea criteriilor de selecfie a activitl1ii de cercetare a cadrelor didactice, in

vederea normlrii activitifilor desfdgurate pentru anul universitar 201212013, dupl cum urmeaz6:

l.Prof.dr.ing.Marioara ABRIIDEAIIU - preqedinte

2. Prof.dr.ing.Sebastian PARLAC - membru

3.Prof.univ.dr.Ion IORGA SIMAN - membru

4. $ef serviciu, Victor BRATU - membru

5. Director economic. Claudia BURTESCU - membru
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Prof.univ.dr.Ionel DID


