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                                                                                        Nr. 2756/09.03.2022 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 09.03.2022 

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 09.03.2022, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Consiliul de Administrație propune spre aprobare Senatului universitar, următoarele: 

▪ Începând cu data de 09.03.2022 se revine la activitățile didactice cu prezență fizică; 

▪ Se acordă o perioadă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică până la data 

de 04.04.2022, având obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul 

semestrului al II-lea. 

 

Art.2. Se aprobă derularea misiunii de audit intern "Monitorizarea desfășurării efective a activităților 

didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul UPIT". Se aprobă calendarul, componența 

comisiei, obiectivele misiunii de audit. 

 

Art.3. Se avizează "Strategia de comunicare în UPIT". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.4. Se avizează "Procedură operațională: Elaborarea, comunicarea și publicarea conținuturilor 

informative ale UPIT". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.5. Se avizează "Ghid de identitate vizuală aniversară UPIT 2022". Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează "Manual de identitate vizuală UPIT 2022". Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.7. Se avizează corectarea unei erori din planul de învățământ al programului de studii de conversie 

"Pedagogie muzicală și instrumentală". Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.8. Se aprobă utilizarea spațiilor de învățământ din Corpul A de către Facultatea de Științe 

Economice și Drept până la finalul semestrului al II-lea urmând ca pentru anul universitar 2022/2023 

să fie reconsiderată alocarea spațiilor de învățământ. 

 

Art.9. Se aprobă achiziția de servicii de  mentenanță casă de marcat fiscală, servicii conectare casă de 

marcat la serverul ANAF, valoare= 570 lei. 
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Art.10. Se aprobă plata taxei de 5000 lei reprezentând cotizația UPIT de membru în Consiliul Național 

al Rectorilor pentru anul 2022.  

 

Art.11. Se amână aprobarea listei posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. II, anul 

universitar 2021-2022.  

 

Art.12. Având în vedere referatele facultăților din structură privind fundamentarea taxelor de studii se 

aprobă propunerile privind păstrarea cuantumului taxelor de studii și în anul universitar 2022-2023. 

 

În ședință au mai fost prezentate următoarele: 

▪ Situația programelor care nu au depus dosare de autoevaluare în vederea evaluării acestora de către 

ARACIS; 

▪ Plan special- Ucraina: ajutor pentru refugiați, ajutor financiar instituțional, continuitatea actului 

educațional. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


