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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 26.01.2022 

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 26.01.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților didactice în anul 

universitar 2021-2022 precum și actualul context pandemic, Universitatea din Pitești își desfășoară 

activitatea conform scenariului 3 ( activități didactice în sistem online) începând cu data de 27.01.2022. 

 

Art.2. Se avizează „Codul de Asigurare a Calității în Universitatea din Pitești”. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează „Procedură de lucru privind planificarea activităților și raportarea în Sistemul de 

Evaluare și Asigurare a Calității”. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează „Planul de Audit intern – Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității CEAC-U 

2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează „Planul de activitate privind Asigurarea și Evaluarea Calității pentru anul 2022”. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează „Bugetul de venituri și cheltuieli” al Colegiului Terțiar Nonuniversitar pentru anul 

2021- 2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se avizează „Metodologia privind transferul elevilor în cadrul Colegiului Terțiar 

Nonuniversitar”, ediția I, revizia 1. 

 

Art.8. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele transformări de posturi 

pentru personal didactic auxiliar: 

▪ Transformare post de Secretar II S în Secretar I S în cadrul Biroului Tehnic Suport al Consiliului 

de Administrație și scoaterea la concurs în vederea promovării salariatei Matei Claudia Mihaela; 

▪ Transformare post de Secretar II S în Secretar I S în cadrul Biroului Acte Studii și scoaterea la 

concurs în vederea promovării salariatei Conteș Mihaela Elena; 

▪ Transformare post de Secretar II S în Secretar I S în cadrul Biroului Acte Studii și scoaterea la 

concurs în vederea promovării salariatei Popescu Angelica. 
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Art.9. Se numește dl. conf.univ.dr. Emanuel Soare în funcția de Director al Centrului pentru 

Managementul Proiectelor, aflat în subordinea directă a Rectorului UPIT, începând cu data de 

01.02.2022. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.10. Se aprobă finanțarea cu suma de  4117 lei pentru evaluarea periodică de către ARACIS a 

programului de studii universitare de masterat, forma de învățământ Zi, domeniul Psihologie. 

 

Art.11. Se aprobă întocmirea unui contract de prestări-servicii cu o persoană autorizată în domeniul 

topografiei și cadastrului pentru actualizarea cărții funciare pentru campusul din Târgu din Vale. 

 

Art.12. Se aprobă efectuarea plății salariale pentru personalul de la Cămine și Cantină din venituri 

proprii ale universității. 

 

Art.13. Se aprobă mutarea salariatei Mihalcea Lucica de la Corpul B la Căminele Studențești 

(spălătorie), începând cu 01.02.2022, pe perioadă determinată, până la ocuparea postului vacant. 

 

Art.14. Se aprobă solicitarea Alianței Franceze privind desfășurarea examenelor DELF-DALF în 

perioada 12-13 februarie 2022 în sălile UPIT, corp I, cu respectarea normelor sanitare în vigoare. 

 

Art.15. Se aprobă următoarele referat de necesitate: 

▪ CTICI –– abonament anual pentru furnizare internet 1Gbps în căminele studențești, valoare= 

6480 lei. Rectorul solicită Directorului CTICI să informeze asupra pachetului contractual cu 

firma furnizoare; 

▪ Biroul UPIT Media și Comunicare –kit semnătură electronică cu token, valoare= 630 lei; 

▪ SPSU –taxa pentru autorizarea de funcționare ISCIR a centralei termice a imobilului Casa 

Universitarilor, valoare= 750 lei. 

 

Art.16. Se aprobă solicitarea studentei Șteti Maria Adriana/FSESSP/III filiala Alexandria privind 

eșalonarea la plată pentru suma de 1200 lei – diferența rămasă neachitată din taxa de studiu, până la 

sfârșitul lunii martie. 

 

Art.17. Se aprobă solicitarea studentului Daragiu Alex Ionuț privind amânarea plății tranșei a II-a din 

taxa de studiu până la data de 15 februarie 2022. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


