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EXTRAS
din procesul verbal al edin ei Consiliului de Administra ie din data de 4 mai 2012
S-au discutat i s-au aprobat urm toarele:
Graficul alegerilor pentru directorii departamentelor;
Reorganizarea secretariatelor din facult i, dup cum urmeaz :
1.Nr.posturi de secretar care gestioneaz studen i: Facultatea de tiin e (2 posturi); Facultatea
de Matematic -Informatic (1 post);
Facultatea de Mecanic
i Tehnologie (2 posturi);
Facultatea de Electronic , Comunica ii i Calculatoare (1 post); Facultatea de tiin e SocioUmane (1 post); Facultatea de Litere (1 post); Facultatea de Teologie Ortodox (2 posturi);
Facultatea de Educa ie Fizic i Sport (1 post); Facultatea de tiin e Economice (4 posturi);
Facultatea de tiin e ale Educa iei (5 posturi, astfel:: 1 post pentru Pite ti, 1 post pentru filiala
Slatina, 1 post pentru filiala Alexandria, 1 post pentru filiala Râmnicu Vâlcea, 1 post pentru
filiala Câmpulung); Facultatea de tiin e Juridice i Administrative (2 posturi);
Fi a posturilor pentru secretarul care gestioneaz studen i va fi întocmit de c tre decanul
fiec rei facult i, în baza fi ei cadru elaborat de secretarul ef de Universitate (fi a cadru se
afl pe site-ul Universit ii la pagina Hot râri ale Consiliului de Adminsitra ie din data de 25
aprilie 2012).
2.Nr.posturi de secretar pentru secretariat decan, registratur facultate i departamente:
Facultatea de tiin e (1 post); Facultatea de Matematic -Informatic (1 post); Facultatea de
Mecanic i Tehnologie (1 post); Facultatea de Electronic , Comunica ii i Calculatoare (1 post);
Facultatea de tiin e Socio-Umane (1 post); Facultatea de Litere (1 post); Facultatea de Teologie
Ortodox (1 post); Facultatea de Educa ie Fizic i Sport (1 post); Facultatea de tiin e
Economice (1 post); Facultatea de tiin e ale Educa iei (1 post pentru Pite ti); Facultatea de
tiin e Juridice i Administrative (1 post);
Fi a postului pentru secretariatul decanului, registratur i departamente va fi întocmit de c tre
decanul fiec rei facult i cu consultarea directorilor de departamente.
D-na Olah Lavinia, membru în Comisia de Etic a Universit ii din Pite ti, în locul d-lui
Prof.univ.dr.Ionel DIDEA;
- Comisii pentru diverse evenimente din Universitatea din Pite ti, dup cum urmeaz :
1.Comisia pentru cercetarea persoanelor care au semnat în fals o sesizare c tre Parchetul de
pe lâng Curtea de Apel Craiova i Parchetul de pe lâng Tribunalul Mehedin i, cu urm toarea
componen :
1. Conf.univ.dr.Mihai BR SLA U pre edinte;
2. Lector univ.dr. Andreea DR GHICI membru;
3. Lector univ.dr. Gheorghe NEAC U membru.
2. Comisia pentru analiza legalit ii opera iunilor desf urate anterior i dup licita ia pentru
materiale informatice de la Campusul din Râmnicu Vâlcea, precum i a lucr rilor executate la respectiva
loca ie, modalitatea de derulare a contractului de executare a lucr rilor, pl i efectuate, recep ii întocmite
etc., cu urm toarea componen :
-

1. Prof.univ.dr.Constantin DR GHICI pre edinte;
2. Lector univ.dr.Vâlcu Elise membru;
3. Informatician Drago POPESCU membru.
4.Viorica MAZILU membru
5.Monica ARDELEANU membru;
6.Gheorghe COSTACHE membru i asigurare secretariat.

3. Comisia de analiz a regiei proiectelor POSDRU, a achizi iilor provenite din aceste proiecte
i a dot rilor f cute din sumele proiectelor, cu urm toarea componen :
1. Conf.univ.dr.Mihai BR SLA U pre edinte;
2. Lector univ.dr. Carmen NENU membru;
3. ef Birou Lumini a STAN membru;
4. Auditor Gabriela GHIOR U membru.

4. Comisia de analiz a regiei proiectelor de cercetare, a achizi iilor provenite din aceste
proiecte i a dot rilor f cute din sumele proiectelor, cu urm toarea componen :
1. Prof.univ.dr.Marioara ABRUDEANU pre edinte;
2. Conf.univ.dr.Adrian CLENCI membru;
3. ef serviciu Victor BRATU membru.
4. Auditor Gabriela GHIOR U membru.
5. Comisia pentru inventarierea tampilelor din Universitatea din Pite ti, cu urm toarea
componen :
1. Secretar ef Smaranda G VAN pre edinte;
2. Director administrativ Ion BRO TESCU membru;
3. Jurist Lumini a ILINA membru.
6. Comisia de verificare a legalit ii achizi iilor efectuate de Universitatea din Pite ti în ultimii
4 ani; se vor controla procedurile legale de achizi ie (SEAP, depunerea ofertelor etc.), circuitul normal al
documentelor în cadrul compartimentelor Universit ii din Pite ti, existen a semn turilor tuturor
persoanelor abilitate pe documente, întocmirea corect a caietelor de sarcini etc., cu urm toarea
componen :
1. Lector univ.dr.Daniela PÎRVU pre edinte;
2. Lector univ.dr. Amalia PANDELIC
membru;
3.Asistent univ. Mircea BOLO TEANU membru;
3.Auditor Gabriela GHIOR U membru;
4. Administrator Daniel NEGULESCU membru.
Comisia va verifica activitatea Serviciului Achizi ii Publice i a Serviciului Informatizare .
7. Comisia pentru verificarea depozitelor bancare ale Universit ii din Pite ti pe ultimii 4 ani;
se vor avea în vedere, în special, dobânzile acordate la depozitele constituite de Universitatea din Pite ti,
negocierile/renegocierile efectuate la termenele de scaden , dobânzile practicate de celelalte unit i
bancare din municipiul Pite ti pe perioade similare la depozite echivalente etc., cu urm toarea
componen :
1. Conf.univ.dr.Magdalena R DULESCU pre edinte;
2. Lector univ.dr. Dana BONDOC membru;
3. Auditor Gabriela GHIOR U membru;
4. Camelia GRIGOROIU membru.
8. Comisia pentru analiza sesiz rii d-nei Conf.univ.dr.Camelia MANEA, cu urm toarea
componen :
1. Prof.univ.dr. Sebastian PÂRLAC pre edinte;
2. Prof.univ.dr.Liliana EZECHIL membru;
3. Conf.univ.dr.Gheorghe PUFU membru;
4. Conf.dr.ing.Doru ST NESCU membru;
5. Lector univ.dr. Mircea B RBUCEANU membru;
6.Jurist Doina MORARU membru.
9. Comisia pentru efectuarea unui audit (control) pentru modul în care s-au acordat bursele
sociale cu caracter permanent studen ilor pentru anul universitar 2011/2012(verificarea
dosarelor depuse la secretariatele facult ilor), de c tre o comisie cu urm toarea componen :
1. Conf.univ.dr.Claudia BURTESCU pre edinte;
2. Informatician Gheorghe COSTACHE membru;
3. Viorica MAZILU membru;
4. Jurist Doina MORARU membru;
5. Prodecan cu activit i studen e ti din facultate membru.
10. Comisia pentru efectuarea unui audit (control) asupra modului de încasare a taxelor de
colarizare pentru anul universitar 2011/2012(respectarea termenelor de plat ):
1. Conf.univ.dr.Claudia BURTESCU pre edinte;
2. ef birou Anca VOICESCU membru;
3. Auditor Gabriela GHIOR U membru.
4. Prodecan cu activit i studen e ti din facultate membru.
- Organigrama Universit ii din Pite ti;
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Sistarea eliber rii diplomelor de master pentru urm torii absolven i ai studiilor universitare de
licen din cadrul Universit ii Spiru Haret din Bucure ti (forma de înv mânt I.D.):
CHIRCIU IONELA CRISTINA, ILEANA MAGDALENA, ONEL IULIAN, TOKASIK ODETTA
ROXANA, CIUFU IOANA ADRIANA, BARBU MARIANA;
Respectarea HG 966/2011, în ceea ce prive te structura insitu ional a Universit ii din Pite ti,
inclusiv pentru programele de studii care func ioneaz în alte facult i, care nu corespund
HG 966/2011;
Organizarea unei licita ii pentru scara de acces în Campusul din Târgul din Vale, nr.1;
Reînnoirea contractului cu KISS FM pentru un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia;
Reducerea taxelor de colarizare cu 50% pentru anul universitar 2011/2012 (solicitare Simoni
Smaranda i Miu Cornelia);
Acordarea ajutorului social solicitat de d-l Toteanu Constantin i Toteanu Elena de la Facultatea
de Litere, dac exist fonduri la facultate;
Plata salariilor personalului de la Centrul de Cercetare pentru Materiale Avansate;
Deplas ri ale cadrelor didactice în str in tate.

RECTOR
Prof.univ.dr.Ionel DIDEA
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