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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 80 din data 27.03.2017
cu privire la Raportul privind starea universităţii (2016)

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 27.03.2017,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea Raportului privind starea universităţii (2016), cu observaţiile comisiilor de specialitate ale
Senatului (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Elena Mateescu

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI,
Lect. univ. dr. Adriana Nicoleta LAZĂR

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Anexa 1
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia 1: COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE

REFERAT
asupra Raportului privind starea Universităţii
- 2016 Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare a Senatului Universităţii din Piteşti s-a întrunit în
şedinţe de lucru pentru dezbaterea Raportului anual privind starea universităţii şi întocmirea unui referat pe
baza căruia raportul să poată fi validat în Senat.
Ca urmare a discuţiilor purtate, Comisia exprimă următorul punct de vedere:
1. Raportul respectă structura impusă de art.130 (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, incluzând
informaţii referitoare la cele opt domenii specificate, în plus fiind adăugate două capitole, respectiv capitolul
9 privind situaţia activităţilor de formare continuă şi capitolul 10, cu privire la activitatea pe plan
internaţional a universităţii.
2. Din analiza Raportului, au rezultat următoarelei:
Raportul privind starea universității a fost realizat cu sprijinul unei comisii formate din 11 persoane: conf.
univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN – rector, prof. univ. dr. Viorel NICOLAE – prorector, prof. univ. dr. Eduard
NIȚU – prorector, conf. univ. dr. Emanuel SOARE – prorector, conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU –
prorector, dr. Smaranda GĂVAN – secretar-șef, conf. univ. dr. Amalia DUȚU – director CMCPU, conf.
univ. dr. Mădălina BRUTU – director Centru IFR, conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU – director CFM, ec.
Lucia STAN - contabil şef, ec. drd. Victor BRATU - şef serviciu Resurse Umane şi Salarizare.
Documentul înaintat are 104 de pagini din care a fost analizat cap. IV "Rezultatele activităţii de cercetare
ştiinţifică" (pag. 33 – 41).
În preambul se face referire la "Obiectivul strategic" formulat în Planul strategic aferent mandatului de
Rector al Universităţii din Piteşti 2016 - 2020, iniţiat de conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN, Rectorul
Universităţii din Piteşti, în legătură cu dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi anume "creşterea volumului şi a
relevanţei activităţilor de cercetare ştiinţifică din Universitatea din Piteşti pentru a asigura încadrarea
instituţiei în categoria universităţilor pentru educaţie şi cercetare".
În raport se menţionează că pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în anul 2016, a început procesul de
restructurare a managementului activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară prin reorganizarea
structurilor de management al cercetării şi a structurilor de cercetare ştiinţifică. În prezent în UPit există 19
centre de cercetare. În continuare se enumără titlurile celor 2 regulamente şi a celor 3 proceduri ce au fost
revizuite sau realizate pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară.

Raportul prezintă sub formă de tabele: Situaţia depunerii / câştigării de proiecte de cercetare prin competiţie,
Numărul de proiecte / contracte de cercetare finanţate în anul 2016 şi fondurile atrase de acestea, Numărul de
proiecte / contracte de cercetare finanţate în anul 2016 şi fondurile atrase de acestea, Rezultatele cercetării
ştiinţifice în anul 2016, separat pentru cele 6 facultăţi, Distribuţia rezultatelor cercetării ştiinţifice din 2016 pe
facultăţi, Rezultatele cercetării ştiinţifice la nivelul UPIT: 2016 versus 2015, Buletinele ştiinţifice coordonate
de facultăţi în anul 2016, Manifestări ştiinţifice organizate şi coordonate de facultăţi în anul 2016.
De asemenea se face o sinteză a rezultatelor obţinute în creaţia universitară şi care s-au concretizat, în
principal, în obţinerea de premii în cadrul competiţiilor sportive, respectiv, în cadrul concursurilor artistice.
În continuare sunt prezentate concluziile în ceea ce priveşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi creaţiei
universitare precum şi gradul de îndeplinire a indicatorilor din Planul strategic al UPIT. Din tabelul prezentat
rezultă că din cei 8 indicatori de succes 4 sunt îndepliniţi, iar 4 sunt parţial îndepliniţi.
Pentru ameliorarea modului de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară şi
îmbunătăţirea rezultatelor acestora se prezintă în finalul materialului analizat 5 direcţii de acţiune.
Concluzie
Raportul analizat a fost realizat prin centralizarea rezultatelor cercetării din cele 6 facultăţi ale universităţii.
Nu se observă o creştere substanţială a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivelul universităţii în 2016 faţă de
2015. De asemenea comisia nu a identificat nici un proiect de cercetare internaţional, deci indicatorul de
performanţă managerială IP4.6.1 "Implicarea UPIT în cel puţin 3 proiecte de cercetare internaţională" nu are
gradul de îndeplinire "parţial îndeplinit". Se propune modificarea acestuia.
Având în vedere toate aceste aspecte şi realizările evidenţiate, Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică,
Dezvoltare şi Inovare propune validarea documentului şi completarea/corectarea sa ulterioară, conform
observaţiilor comisiei şi a celor ce vor fi reţinute în urma discuţiilor din Senat.

Preşedinte comisie,
Prof. univ. dr. ing. Dinel POPA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia 2: COMISIA PENTRU ASIGURAREA ŞI EVALUARE CALITĂŢII
REFERAT
asupra Raportului privind starea Universităţii
- 2016 Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii a Senatului Universităţii din Piteşti s-a întrunit în
şedinţă de lucru în data de 20.03.2017 pentru dezbaterea Raportului anual privind starea universităţii şi
întocmirea unui referat pe baza căruia raportul să poată fi validat în Senat.
Ca urmare a discuţiilor purtate, Comisia exprimă următorul punct de vedere:
1. Raportul respectă structura impusă de art.130 (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, incluzând
informaţii referitoare la cele opt domenii specificate, în plus fiind adăugate două capitole, respectiv capitolul
9 privind situaţia activităţilor de formare continuă şi capitolul 10, cu privire la activitatea pe plan
internaţional a universităţii.
2. Din analiza pe capitole a Raportului, au rezultat următoarele observaţii:
•

Cu privire la situaţia financiară

- Conform execuţiei bugetare, în anul 2016, încasările totale din venituri bugetare şi veniturile proprii
ale universităţii au fost de 69.245.964 lei. Ponderea încasărilor din venituri proprii din taxe, prestări servicii,
sponsorizări, venituri cercetare științifică, fonduri nerambursabile, venituri cămine-cantină reprezintă 52,52
% din total încasărilor, faţă de veniturile bugetare care au reprezentat 47,48%. Creșterea veniturilor bugetare
se datorează faptului că MEN a alocat suma de 5.643.274 lei pentru plata sentințelor judecătorești, tranșele
aferente pentru anul aplicarea Legii nr.85/2016, suma de 434.000 lei pentru terminarea obiectivului de
investiții Corpul B și suma de 530.000 lei pentru dotări și alte investiții.
- Cheltuielile totale în anul 2016, înregistrate după natura şi destinaţia lor pe articole şi aliniate conform
clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost de 58.778.646lei (fără fonduri structurale). Din totalul plăţilor:
cheltuielile de personal au reprezentat – 77,20%; bunuri şi servicii – 9,79% pentru susţinerea activităţilor de
educaţie, cercetare, cămine-cantină; dotări şi investiţii – 4,62%; burse, transport studenţi și alte facilități
sociale – 4,97%.
- De remarcat faptul că, în anul 2016, cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru activitatea didactică și
de cercetare au fost mai mici decât cele din anul 2015, ceea ce pune în evidență preocuparea pentru
eliminarea risipei la nivelul acestui capitol.
Observaţiile comisiei sunt în legătură cu valorile indicatorilor statistici şi economico-financiari
precizate la pag. 5, în neconcordanţă cu valorile aceloraşi indicatori, ce se regăsesc în alte capitole ale
raportului. Se recomandă utilizarea unor valori unice şi corecte.
•

Cu privire la situaţia fiecărui program de studiu

- Programele de studii de licenţă şi programele de studii de masterat, care funcţionează în anul
universitar 2016-2017 în Universitatea din Piteşti, sunt prezentate în tabelele 2.2 şi 2.3 din capitolul 2 al

raportului. Conform tabelului 2.2, dintr-un total de 52 de programe de licenţă, 8 programe nu şcolarizează
anul I. Din restul de 44 de programe, 41 de programe sunt organizate ca învăţământ cu frecvenţă, iar 3
programe ca învăţământ cu frecvenţă redusă.
- Conform tabelului 2.3, în anul universitar 2016-2017 funcţionează 51 de programe de studii de
masterat, dintre care nu şcolarizează în anul I un număr de 6 programe.
Observaţiile comisiei se referă la neconformitatea cifrelor prezentate la începutul capitolului 2 (pag.
17) cu datele prezentate în tabelele 2.2 şi 2.3.
Comisia recomandă, de asemenea, să se verifice cifra totală de studenţi înmatriculaţi în anul
universitar 2016-2017 şi să se precizeze explicit data la care a fost stabilită această cifră.
•

Situaţia personalului universităţii şi a posturilor vacante

- La data de 01.01.2017 personalul didactic cu funcţia de bază la Universitate era în număr de 405
persoane, în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2016 când număra 412 persoane. În aceeaşi perioadă,
personalul didactic auxiliar a scăzut de la 128 de persoane la 121 de persoane, iar personalul nedidactic a
crescut de la 76 de persoane la 78 de persoane.
- Pe total universitate, gradul de ocupare a posturilor didactice a rămas constant faţă de anul universitar
2015-2016, fiind de 67%
- Se cuvine să apreciem efortul suplimentar depus de cadrele didactice şi în anul universitar 2016-2017
– mărirea normei de bază cu 5 OC - şi contribuţia adusă astfel la diminuarea cheltuielilor universităţii.
Observaţiile comisiei se referă la denumirea tabelelor 3.2 a şi b, care nu conţin informaţii despre
posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi personalului nedidactic.
•

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică

- În anul 2016, în Universitatea din Piteşti a început dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat de
Management al Activităţilor Cadrelor Didactice, cu rolul de a crea unui cadru unitar de raportare a
activităţilor şi de calcul al punctajelor cadrelor didactice, conform criteriilor CNATDCU. Sistemul permite
generarea de rapoarte cu rezultatele cercetării / activităţii didactice la diferite niveluri: cadru didactic /
programe de studii / departament / facultate / universitate, pe diferiţi ani şi cu scopuri definite: raport
cercetare, anexe ARACIS. Acest instrument informatic a permis extragerea datelor cu rezultatele cercetării în
anul 2016, prezentate în raport comparativ cu cele realizate în anul 2015.
- De remarcat sunt şi rezultatele deosebite obţinute în activitatea sportivă şi artistică, concretizate
printr-un număr mare de premii şi medalii obţinute în diversele competiţii şi concursuri.
În legătură cu prezentarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe facultăţi, comisia sugerează utilizarea
unor indicatori sintetici, care să ţină cont de numărul de cadre didactice şi cercetători din fiecare facultate.
•

Situaţia asigurării calităţii activităţilor din universitate

- Capitolul este extras din Raportul Comisiei pentru Asigurarea Calităţii a Universităţii pentru anul
2016 şi prezintă organizarea şi funcţionarea structurilor de asigurare a calităţii din Universitate, acţiunile
întreprinse pentru obţinerea recertificării Sistemului de Management în concordanţă cu cerințele standardului
ISO 9001:2015, activităţile desfăşurate pentru planificarea, desfăşurarea şi îmbunătăţirea calităţii proceselor
de bază şi suport, misiunile de audit desfăşurate, elaborarea şi gestionarea documentelor SMC.

Comisia recomandă ca materialul să fie, în principal, focalizat pe acţiuni şi rezultate şi mai puţin pe
prezentarea unor aspecte generale, pur descriptive.
•

Situaţia respectării eticii universitare

- Comisia de etică a analizat două cazuri. În primul caz, referitor la sesizarea ministerului privind
îndrumarea unor lucrări de cercetare științifică de către cadre didactice din învățământul superior, comisia a
constatat puterea lucrului judecat și a recomandat ca pe viitor îndrumarea unor asfel de lucrări de către
cadrele didactide din UPIT să fie realizată numai după avizul de specialitate din facultatea în domeniu. A
doua sesizare a fost în legătură cu o suspiciune de plagiat a unei lucrări de licență. Comisia de etică
universitară a cerut punct de vedere din partea specialiștilor din domeniul lucrării. În urma analizei raportului
specialiștilor, a analizei modului de prezentare și identificare a citărilor din lucrare, a autorilor acestora și a
procedurilor de întocmire a lucrărilor de licență nu au fost identificate elemente vizibile și verificabile prin
mijloace aflate la îndemâna CEDU care să susțină suspiciunea de plagiat.
•

Situaţia posturilor vacante

- Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare
precum şi a personalului nedidactic în anul 2016 este prezentată sintetic, în capitolul VII al raportului.
Observaţiile comisiei se referă la lipsa numerotării tabelelor din acest capitol şi la denumirea
primului tabel, care nu conţine informaţii despre posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de
cercetare, precum şi personalului nedidactic.
•

Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii din promoţiile precedente

- În capitolul VIII se prezintă structurile aflate sub coordonarea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii,
absolvenţii şi mediul socio-economic, evenimentele şi activităţile desfăşurate, facilităţile acordate studenţilor,
dar nu se prezintă informaţii referitoare la inserţia absolvenţilor din promoţiile precedente.
Comisia consideră că datele referitoare la inserţia absolvenţilor din promoţiile precedente nu pot
lipsi din raport şi recomandă completarea capitolului cu informaţiile necesare.
• Activitatea pe plan internaţional a universităţii
Sunt prezentate categoriile de activităţi desfăşurate pe plan internaţional şi rezultatele obţinute
(pentru mobilităţi, datele sunt prezentate pe ultimii 5 ani).
Concluzie
Având în vedere toate aceste aspecte şi realizările evidenţiate, Comisia pentru Asigurarea şi
Evaluarea Calităţii propune validarea documentului şi completarea/corectarea sa ulterioară, conform
observaţiilor comisiei şi a celor ce vor fi reţinute în urma discuţiilor din Senat.

Preşedinte CAEC,
Conf.dr.ing. Doina IACOMI

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia 3: COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ACADEMICE ŞI DE AVIZARE A
CONCURSURILOR DIDACTICE
REFERAT
asupra Raportului privind starea Universităţii
- 2016 Comisia pentru Activităţi Academice şi de Avizare a a Concursurilor Didactice a Senatului
Universităţii din Piteşti s-a întrunit în şedinţă de lucru în data de 27.03.2017 pentru dezbaterea Raportului
anual privind starea universităţii şi întocmirea unui referat pe baza căruia raportul să poată fi validat în Senat.
Ca urmare a discuţiilor purtate, Comisia exprimă următorul punct de vedere:
1. Raportul respectă structura impusă de art.130 (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, incluzând
informaţii referitoare la cele opt domenii specificate, în plus fiind adăugate două capitole, respectiv capitolul
9 privind situaţia activităţilor de formare continuă şi capitolul 10, cu privire la activitatea pe plan
internaţional a universităţii.
2. Din analiza pe capitole a Raportului, au rezultat următoarele observaţii legate de activitatea Comisiei 3:
•

Cu privire la situaţia financiară

- Încasările totale din venituri bugetare şi veniturile proprii ale universităţii au fost de 69.245.964 lei..
- Cheltuielile totale în anul 2016, înregistrate au fost de 58.778.646lei (fără fonduri structurale).
- Dinolo de valorile si incasarile prezentate remarcam faptul că, în anul 2016, cheltuielile cu bunurile si
serviciile pentru activitatea didactică si de cercetare au fost mai mici decât cele din anul 2015.
Nu sunt observaţii alecomisiei sunt în legătură cu acest capitol.
•

Cu privire la situaţia fiecărui program de studiu

- Toate programele de studii de licenţă si masterat, care funcţionează în anul universitar 2016-2017 în
Universitatea din Piteşti, sunt evidentiate. Sunt 52 de programe de licenţă, 8 programe nu şcolarizează anul I
si 51 de programe de studii de masterat, dintre care nu şcolarizează în anul I un număr de 6 programe.
Nu sunt observaţii alecomisiei sunt în legătură cu acest capitol
•

Situaţia personalului universităţii şi a posturilor vacante

- La data de 01.01.2017 personalul didactic cu funcţia de bază la Universitate era în număr de 405
persoane, în scădere faţă de 2016 când număra 412 persoane. De asemenea personalul didactic auxiliar a
scăzut de la 128 de persoane la 121 de persoane, iar personalul nedidactic a crescut de la 76 de persoane la 78
de persoane.
Nu sunt observaţii alecomisiei sunt în legătură cu acest capitol.
•

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică

- Sistem Informatic Integrat de Management al Activităţilor Cadrelor Didactice permite generarea de
rapoarte cu rezultatele cercetării / activităţii didactice la diferite niveluri: cadru didactic / programe de studii /
departament / facultate / universitate, pe diferiţi ani şi cu scopuri definite: raport cercetare, anexe ARACIS si
rezultatele cercetării în anul 2016, prezentate în raport comparativ cu cele realizate în anul 2015.
Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol
•

Situaţia asigurării calităţii activităţilor din universitate

- Capitolul prezintă organizarea şi funcţionarea structurilor de asigurare a calităţii din Universitate,
acţiunile întreprinse pentru obţinerea recertificării Sistemului de Management în concordanţă cu cerintele
standardului ISO 9001:2015, activităţile desfăşurate pentru planificarea, desfăşurarea şi îmbunătăţirea
calităţii proceselor de bază şi suport, misiunile de audit desfăşurate, elaborarea şi gestionarea documentelor
SMC.
Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol

•

Situaţia respectării eticii universitare

- Comisia de etică a analizat două cazuri. În primul caz comisia a recomandat ca pe viitor îndrumarea
unor asfel de lucrări de către cadrele didactide din UPIT să fie realizată numai după avizul de specialitate din
facultatea în domeniu. În al doilea caz comisia a nu identificat nerespectarea eticii universitare privind
suspiciunea de plagiat.
Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol

•

Situaţia posturilor vacante

- Situaţia posturilor didactice, didactic auxiliare şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic în
anul 2016 este prezentată în capitolul VII al raportului.
Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol

•

Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii din promoţiile precedente

- Structurile aflate sub coordonarea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socioeconomic, evenimentele şi activităţile desfăşurate, facilităţile acordate studenţilor sunt prezentate în capitolul
VIII fara informaţii referitoare la inserţia absolvenţilor din promoţiile precedente.
Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol

• Situaţia activitarii de formare continua din cadrul universităţii
Sunt prezentate structurile si programele de formare continua.
La alte activitati desfasurate apar probleme de exprimare gen „Universitatea Vasile Goldis din Baia
Mare”
Odata cu remedierea acestei observaţii comisia este de acord cu acest capitol.

•
-

Activitatea pe plan internaţional a universităţii
Sunt prezentate categoriile de activităţi desfăşurate pe plan internaţional

Nu sunt observaţii ale comisiei sunt în legătură cu acest capitol

Concluzie
Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru Activităţi Academice şi de Avizare a
Concursurilor Didactice a Senatului Universităţii din Piteşti propune validarea documentului şi
completarea/corectarea sa ulterioară, conform observaţiilor comisiei şi a celor ce vor fi reţinute în
urma discuţiilor din Senat.

Preşedinte CAAACD,
Prof.dr.ing. Ioan LITA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia 4: COMISIA PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII
REFERAT
asupra Raportului privind starea Universităţii
- 2016 COMISIA PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII a Senatului Universităţii din
Piteşti s-a întrunit în şedinţă de lucru în data de 23.03.2017 pentru dezbaterea Raportului anual privind starea
universităţii şi întocmirea unui referat pe baza căruia raportul să poată fi validat în Senat.
Ca urmare a discuţiilor purtate, Comisia a avizat favorabil raportul şi a făcut următoarele observaţii:
1. Raportul este conform cu art.130 (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
2. Din analiza situaţiei financiare prezentate in raport au rezultat următoarele:
- In 2016, conform execuţiei bugetare, s-au realizat încasări totale de 69.245.964 lei din veniturile bugetare şi
veniturile proprii ale universităţii. Ponderea încasărilor din venituri proprii din taxe, prestări servicii,
sponsorizări, venituri cercetare științifică, fonduri nerambursabile, venituri cămine-cantină reprezintă 52,52
% din total încasărilor, faţă de veniturile bugetare care au reprezentat 47,48%. Creșterea veniturilor
bugetare se datorează faptului că MEN a alocat suma de 5.643.274 lei pentru plata sentințelor judecătorești,
tranșele aferente pentru anul aplicarea Legii nr.85/2016, suma de 434.000 lei pentru terminarea obiectivului
de investiții Corpul B și suma de 530.000 lei pentru dotări și alte investiții.
- Cheltuielile totale în anul 2016 au fost de 58.778.646lei (fără fonduri structurale). Din totalul plăţilor:
cheltuielile de personal au reprezentat – 77,20%; bunuri şi servicii – 9,79% pentru susţinerea activităţilor de
educaţie, cercetare, cămine-cantină; dotări şi investiţii – 4,62%; burse, transport studenţi și alte facilități
sociale – 4,97%.
- Din acest raport reiese faptul că situatia financiară în anul 2016 la Universitatea din Pitesti reflectă
preocuparea pentru o gestionare judicioasă a resurselor. De exemplu, cheltuielile cu bunurile și serviciile
pentru activitatea didactică și de cercetare efectuate în anul 2016 sunt de 4.791.053 lei, comparativ cu anul
2015, în care suma a fost de 4.914.177. O pondere importantă (48,99%) o au cheltuielile cu utilitățile
(energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon, cablu, internet), respectiv 2.346.994 lei,
comparativ cu anul 2015 în care suma a fost de 2.836.627 lei.
Observaţiile comisiei: Se recomandă uniformizarea valorilor indicatorilor financiari
capitolele raportului.

in toate

Concluzie
Având în vedere aceste aspecte, Comisia pentru Analiza Resurselor Universităţii propune validarea
documentului şi completarea/corectarea sa ulterioară, conform observaţiilor comisiei şi a celor ce vor
fi reţinute în urma discuţiilor din Senat.

Preşedinte CAR,
Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia5: COMISIA PENTRU CARTĂ, CODURI ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR
ONORIFICE

REFERAT
cu privire la propunerea de validare a RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂŢII - 2016
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 6, lit. f din Legea educaţiei naţionale („Senatul universitar
validează raportul menţionat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente
sunt publice.”), comisia nr. 5 a Senatului propune Senatului validarea Raportului privind starea Universităţii
din Piteşti pentru anul 2016.
Comisia face următoarele aprecieri:
- Raportul cuprinde toate punctele indicate de Legea educaţiei naţionale (art. 130 alin. 2); în plus, raportul
cuprinde capitole referitoare la situaţia activităţilor de formare continuă şi la activitatea pe plan
internaţional a universităţii.
- În Introducere, raportul conţine informaţii referitoare la istoricul instituţiei, la prevederile Cartei cu privire
la misiune, obiective, norme, valori, la faptul că activitatea rectorului şi a întregii conduceri executive s-a
desfăşurat cu respectarea prevederilor legislative, ale Cartei, ale Strategiei de dezvoltare instituţională, ale
Planului operaţional şi a documentelor adoptate de Senat. Se va corecta informaţia referitoare la faptul că
deciziile se iau de către Senat, Biroul Senatului având doar rol consultativ.
- În capitolul I – Situaţia financiară a Universităţii din Piteşti pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli
este precizat faptul că „Analiza efectuată pentru Universitatea din Piteşti a pus în evidenţă executarea
bugetului în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectarea disciplinei financiare,
asigurându-se echilibrul între autonomie, răspundere şi flexibilitatea finanţării.”
- În capitolul II – Situaţia fiecărui program de studii pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat sunt
prezentate date ale numărului de studenţi (9350), ale numărului de programe de licenţă (44), de master
(50) şi doctorat (10). Situaţia studenţilor înmatriculaţi este prezentată pe facultăţi şi pe program, în
conformitate cu prevederile HG 376/2016 (licenţă), HG 402/2016 (master).
- În capitolul III – Situaţia personalului Universităţii din Piteşti este prezentată analiza situaţiei
personalului, structurată pe cele trei categorii de personal: didactic, didactic auxiliar şi de cercetare,
nedidactic. Sunt prezentate date pe facultăţi înainte de reorganizare, precum şi după reorganizare. La 1
ianuarie 2017, structura de personal a avut următoarea repartizare: 67% personal didactic, 20% personal
didactic auxiliar şi 13% personal administrativ.
- În capitolul IV – Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică este pus accentul pe obiectivul strategic
reprezentat de „creşterea volumului şi a relevanţei activităţilor de cercetare ştiinţifică din Universitatea
din Piteşti pentru a asigura încadrarea instituţiei în categoria universităţilor pentru educaţie şi
cercetare.” În 2016 a avut loc reorganizarea structurilor de management al cercetării, a structurilor de
cercetare, revizuirea regulamentelor şi procedurilor, precum şi realizarea de noi documente de acest tip. În
legătură cu accesul la bazele de date internaţionale au fost realizate demersurile pentru un nou contract cu
ANELIS+. Sunt prezentate rezultatele activităţii de cercetare, grupate pe contracte de cercetare, cărţi de
specialitate, monografii, tratate, studii (cu ISBN), articole ştiinţifice, brevete de invenţii, repartizate pentru
fiecare facultate. Este prezentată modalitatea de utilizare a regiei din contractele derulate în 2016.
Rezultatele cercetării sunt prezentate prin comparaţie cu anul 2015. Este prezentată lista buletinelor

-

-

-

-

ştiinţifice editate şi coordonate de UPIT (va fi corectată informaţia referitoare la revista Current Trends in
natural Sciences în ceea ce priveşte bazele de date şi numărul de apariţii în 2016 (2), precum şi cea
referitoare la Revista de studii contrastive, revistă a Centrului de limbi străine LOGOS – 2 apariţii în
2016). Tabelul 10 cuprinde manifestările ştiinţifice organizate de UPIT în 2016. Capitolul cuprinde
rezultatele obţinute la competiţiile sportive. Concluziile capitolului scot în evidenţă o creştere faţă de anul
2015 a numărului de proiecte derulate şi a numărului de articole ISI. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor
cercetării şi creaţiei universitare sunt propuse mai multe direcţii de acţiune.
În capitolul V – Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii este evidenţiat principalul
obiectiv – „dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii şi orientarea acestuia pe următoarele
principii strategice, definite în Planul strategic al Universităţii din Piteşti, 2016-2020”. Este prezentată
organizarea şi funcţionarea structurilor de evaluare şi asigurare a calităţii, colaborarea şi schimbul de
experienţă cu universităţi din ţară şi cu universităţi europene, organizarea şi gestionarea documentelor
SMC. În 2016 a avut loc recertificarea SMC şi trecerea către cerinţele standardului ISO 9001:2015 de
către TÜV Thüringen e.V. Au fost desfăşurate misiuni de audit intern al calităţii. Sunt prezentate
programele de studii evaluate extern şi calificativele obţinute. De asemenea, este prezentată situaţia
implementării standardelor de control intern managerial la 31.12.2016.
În capitolul VI – Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare ştiinţifică este
precizată decizia prin care, în 2016 este modificată componenţa comisiei de etică. În anul 2016 comisia a
analizat şi soluţionat două cazuri. Concluzia formulată în raport este că „în anul 2016, membrii
comunităţii academice din cadrul Universităţii din Piteşti au respectat etica universitară şi etica
activităţii de cercetare, nefiind înregistrate cazuri întemeiate de abateri de la normele acestora.”
În capitolul VII – Situaţia posturilor vacante din cadrul universităţii este prezentată situaţia pe cele trei
categorii de personal.
În capitolul VIII – Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii din promoţiile precedente.
Evenimente şi facilităţi pentru studenţi sunt prezentate obiectivele generale şi operaţionale pentru ca UPIT
să devină un furnizor dinamic de servicii integrate pentru comunitate. Sunt prezentate structurile aflate în
subordinea prorectorului responsabil cu această activitate. Nu sunt menţionate date ale inserţiei
absolvenţilor.
În capitolul IX – Situaţia activităţilor de formare continuă din cadrul universităţii este prezentată
activitatea Centrului de formare Muntenia din anul 2016.
În capitolul X – Activitatea pe plan internaţional a universităţii. Colaborare internaţională şi politici de
informatizare sunt prezentate structurile din subordinea prorectorului responsabil cu aceste activităţi.
Activitatea acestor structuri este prezentată în conformitate cu obiectivele generale şi specifice din Planul
strategic.

Preşedinte comisie,
Conf. univ. dr. Monica Popescu

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
SENAT
Comisia 6: COMISIA PENTRU COOPERARE CU MEDIUL SOCIO ECONOMIC ŞI PROBLEME
STUDENŢEŞTI

REFERAT
asupra Raportului privind starea Universităţii în anul 2016
Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti a Senatului
Universităţii din Piteşti, convocată în şedinţă de lucru pentru dezbaterea Raportului anual al Rectorului cu
privire la starea universităţii în anul 2016, exprimă următorul punct de vedere:
Aspecte formale:
Raportul corespunde cerinţelor art.130 (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Cuprinde
informaţii referitoare la toate cele opt domenii specificate. Suplimentar, în capitolul 9 este prezentată situaţia
procesului de formare continuă, iar în capitolul 10 se abordează aspectele privitoare la activitatea pe plan
internaţional a instituţiei.
În ceea ce priveşte redactarea documentului, Comisia recomandă ca, înaintea publicării, să fie revizuită
forma raportului, astfel încât acesta să ajungă la o formă în concordanţă cu nivelul academic al Universităţii
din Piteşti.
Aspecte de fond:
Membrii Comisiei de specialitate nr. 6 a Senatului Universităţii din Piteşti au analizat capitolul al VIIIlea al Raportului, cu privire la situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii din promoţiile
precedente şi evenimente şi facilităţi pentru studenţi. Au rezultat următoarele observaţii:
Poziţia capitolului în document nu corespunde cu specificaţia din cuprinsul prezentat în preambul.
Sunt prezentate principial obiective generale şi cele operaţionale avute în vedere de conducerea
Universităţii din Piteşti, ca parte integrantă a planului managerial încheiat de rector cu Senatul Universitar,
structurile funcţionale şi compartimentele nou create sub coordonarea Prorectorului pentru relaţii cu studenţii
– conform organigramei UPIT aprobate în noiembrie 2016 – şi activitatea desfăşurată în anul anterior de
fiecare din acestea, pe elemente generale şi concrete: BIROUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI
REGISTRATURĂ (BRPR), BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI (BUP), COMPARTIMENTUL
DE ACTIVITĂŢI SOCIALE (CAS), CENTRUL DE COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
(CCMSE), CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCOC), EDITURA
UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI (EUP).
Lipsesc unele informaţii importante, solicitate de standardele de calitate şi de comisiile de evaluare şi
ierarhizare, anume cele referitoare la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. Recomandăm ca, în forma finală
a raportului să fie cuprinse şi aceste informaţii şi, în viitor, să se activeze platforma de date cu privire la
aceste aspecte (alumni), căutându-se instrumentele necesare (coercitive şi de cointeresare) pentru ca
absolvenţii să ofere aceste informaţii.
Având în vedere toate aceste aspecte şi realizările evidenţiate, Comisia pentru cooperare cu mediul
socio-economic şi probleme studenţeşti a Senatului Universităţii din Piteşti propune validarea Raportului.
Preşedinte Comisie,
lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu

