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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 02.06.2021 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 02.06.2021, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de audit privind activitățile de verificare a documentelor de la dosarul personal 

al absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor, în vederea întocmirii și eliberării 

actelor de studii și a documentelor universitare pentru promoția 2020. 

 

Art.2. Se aprobă solicitarea studentului Lucaci Nicușor de la Facultatea de Științe ale Educației, Științe 

Sociale și Psihologie/PIPP filiala C-Lung/III de a fi scutit de plata taxei de înscriere la examenul de 

susținere a licenței în sesiunea iunie 2021. 

 

Art.3. Se aprobă solicitarea studentului Țugui Ion de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și 

Informatică/ Terapie Ocupațională/II privind amânarea plății sumei de 750 lei din taxa de studii aferentă 

anului universitar curent până la data de 15.06.2021. 

 

Art.4. Se aprobă desemnarea unei persoane din cadrul Centrului pentru Tehnologia Informației, 

Calculatoare și Informatizare care să asigure interfața cu firma Quartz Security Controls SRL. Directorul 

C.T.I.C.I. va nominaliza persoana și va informa Directorul General Administrativ. 

 

Art.5. Se aprobă desemnarea unei persoane din cadrul Direcției Resurse Umane, responsabil cu 

Salarizarea, pentru colaborarea cu departamentele suport din cadrul UPIT, a proiectului ″Voi fi inginer!-

FECC″ în vederea implementării activităților proiectului.  

 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar actualizarea organigramei UPIT 

prin introducerea Centrului Suport pentru Învățământ Dual ca structură funcțională în coordonarea 

Prorectorului RSAMSE. 

 

Art.7. Se acordă mandat pentru negocierea contractului de parteneriat între Universitatea din Pitești și 

Universitatea Națională de Arte ″George Enescu″ din Iași. Se solicită aprobarea Senatului universitar 

pentru participarea UPIT la înființarea Consorțiului ARTE. 
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În ședință au mai fost discutate următoarele: 

- În perioada 07-11.06.2021 se va efectua un audit intern privind încărcarea materialelor didactice 

pe platforma de elearning; 

- Încărcarea planurilor de învățământ pe platforma SIIMADC până la dat de 15.06.2021; 

- Finalizarea evaluării cadrelor didactice și a evaluării gradului de satisfacție al studenților până la 

data de 14.06.2021; 

- Transmiterea propunerilor privind cuantumul taxelor în anul universitar 2021/2022 și justificarea 

eventualelor propuneri de modificare până la data de 07.06.2021. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


