
 
 

 
 
 
 
 

 
 

RAPORT 
al Senatului Universităţii din Piteşti 

privind activitatea desfăşurată  în mandatul 2016-2020 
 

1. Rolul Senatului Universității din Pitești 
 

Senatul reprezintă cel mai înalt for de decizie şi deliberare al Universităţii din Piteşti. Este 
un factor de echilibru şi un garant al libertăţii academice şi al autonomiei universitare. 

Activitatea Senatului universitar se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii din Piteşti şi cu propriile reglementări 
interne. La baza funcționării sale stau principiile autonomiei universitare, libertăţii academice, 
răspunderii publice şi al transparenţei. 

Atribuțiile Senatului Universității din Pitești sunt stabilie prin Legea Educatiței Naționale nr. 
1/2011și prin art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti. 

2. Organizarea Senatului Universității din Pitești  
 

Senatul universitar UPIT are structura aprobată prin lege, iar componenţa numerică prin 
Carta Universităţii din Piteşti.  

În mandatul 2016-2020, Senatul Universităţii din Piteşti a fost alcătuit din 56 de membri, 
respectiv 40 de cadre didactice şi de cercetare şi 16 studenţi. 

Potrivit reglementărilor legale, activitatea Senatului universitar este condusă de un 
preşedinte care coordonează şedinţele senatului şi reprezintă acest for în raporturile cu rectorul 
universităţii, în raport cu mass-media şi cu organismele similare ale altor universităţi. 

Preşedintele Senatului este ales prin votul secret al membrilor acestuia, în cadrul primei 
şedinţe a senatului nou ales. În perioada 2016-2020, funcția de președinte al Senatului Universității 
din Pitești a fost deținută de doamna prof.univ.dr.ec. Mihaela Diaconu care a fost aleasă în ședința 
Senatului UPIT din data de 4 februarie 2016. 

În exerciţiul atribuţiilor prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti, Preşedintele Senatului s-a manifestat apolitic, 
echidistant şi echilibrat şi a promovat interesele Universităţii din Piteşti, deontologia şi etica 
academică. A participat la toate ședintele săptămânale ale Consiliului de Administratșie și ale 
Biroului Consiliului de Administrație în calitate de invitat precum și la toate manifestările științifice 
și culturale organizate în cadrul departamentelor facultăților Universității din Pitești. De asemenea, 
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a reprezentat Universitatea din Pitești singură sau împreună cu Rectorul UPIT la manifestările 
culturale, sociale organizate la nivelul comunității locale.  

În desfășurarea activităților, președintele a fost susținut de următoarele structuri ale 
Senatului UPIT: Prezidiul Senatului, Biroul Senatului, Secretariatul Senatului, Comisii de 
specialitate permanente. 

Prezidiul Senatului este alcătuit din Preşedintele Senatului şi un membru din rândul 
Preşedinţilor Comisiilor de specialitate ale Senatului, numit Vicepreşedinte al Senatului.  

Preşedinţii Comisiilor de specialitate ale Senatului UPIT au îndeplinit atribuţiile 
Vicepreşedintelui Senatului prin rotaţie, pe tot parcursul mandatului, câte 7 luni calendaristice, 
începând cu luna aprilie 2016. 

Conform art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti, Biroul Senatului universitar este constituit din: a) Preşedintele Senatului universitar; b) 
Reprezentantul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; c) Câte un reprezentant al 
fiecărei facultăţi desemnat prin votul membrilor facultăţii din Senatul universitar; d) Un 
reprezentant al studenţilor din Senatul universitar, desemnat prin votul acestora. 

În cadrul ședinței de senat din data de 12.02.2016 a fost aprobată componența Biroului 
Senatului universitar. Având în vedere că pe parcursul mandatului, unii dintre aceştia au pierdut 
calitatea de membru al Senatului prin demisie, prin încetarea raporturilor de muncă cu 
universitatea, prin încheierea ciclului de studii în care membrul Senatului UPIT student a fost 
ales, componența biroului s-a modificat.  

Secretariatul Senatului este aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate permanentă și 
este compus din Secretarul general, membru al Senatului UPIT şi un Secretar tehnic din 
secretariatul Universității din Pitești.  

Pe parcursul mandatului 2016-2020, funcția de Secretar general a fost exercitată de: doamna 
conf.univ.dr. Delia Duminică (perioada 12.02.2016- 28.11.2016), de doamna conf.univ.dr. Adriana 
Nicoleta Lazăr (perioada 28.11.2016- 22.05.2017) și de doamna lect.univ.dr. Ramona Duminică 
(perioada 22.05.2017- februarie 2020). Doamna Laura Mincă a desfășurat activitatea de secretar 
executiv. 

Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UPIT au fost stabilite ca organe 
de lucru următoarele comisii de specialitate (permanente): 

1. Comisia pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare  
2. Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității  
3. Comisia pentru activități academice și de avizare a concursurilor didactice  
4. Comisia pentru analiza resurselor universității  
5. Comisia pentru Cartă, coduri și de acordare a titlurilor onorifice  
6. Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti 
Comisiile de specialitate sunt compuse din 9 membri, nu mai mult de două persoane din 

cadrul aceleiaşi facultăţi. Un membru al Senatului face parte dintr-o singură Comisie de specialitate, 
iar fiecare Comisie de specialitate are în componenţa sa cel puțin un student. Preşedintele şi 
Secretarul general al Senatului nu au făcut  parte din nicio Comisie de specialitate. 

Componenţa comisiilor de specialitate ale Senatului Universității din Pitești a fost hotărâtă 
în şedinţa de Senat din 11.04.2016 (a se vedea Anexa 1 a). Însă, pe parcursul mandatului, au avut 
loc modificări care au fost generate de vacantarea locurilor şi de realegerea unor noi membri (pentru 
componența Comisiilor de specialitate la finalul mandatului, a se vedea Anexa 1 b). 



Preşedinţii Comisiilor permanente au fost aleşi în prima şedinţă a acestora, organizată în 
termen de cel mult 7 zile de la data şedinţei Senatului de desemnare a membrilor comisiilor, prin 
vot deschis, cu majoritatea voturilor membrilor comisiilor. 

Comisia pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare a fost condusă pe toată durata 
mandatului 2016-2020 de domnul prof. univ. dr. Dinel Popa. 

Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității a fost condusă inițial de doamna 
conf.univ.dr. Doina Iacomi. După pensionarea acesteia, în perioada 30.10.2017-01.12.2017 a fost 
condusă de domnul conf. univ. dr. Alin Mazăre, iar de la data de 01.12.2017 și până la finalul 
mandatului, funcția a fost deținută de doamna conf.univ.dr. Adriana Nicoleta Lazăr. 

Comisia pentru activități academice și de avizare a concursurilor didactice a fost condusă pe 
toată durata mandatului 2016-2020 de domnul prof. univ. dr. Ioan Liță. 

Comisia pentru analiza resurselor universității a fost condusă pe toată durata mandatului 
2016-2020 de domnul conf. univ. dr. habil. Nicolae Brînzea. 

Comisia pentru Cartă, coduri și de acordare a titlurilor onorifice a fost condusă pe toată 
durata mandatului 2016-2020 de doamna conf. univ. dr. Monica Popescu. 

Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti a fost condusă 
pe toată durata mandatului 2016-2020 de domnul lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu. 

Funcţionarea comisiilor de specialitate s-a realizat pe baza actelor normative în vigoare, a 
Regulamentului de organizare și funcţionare a Senatului UPIT și a propriilor regulamente.  

În domeniul lor de activitate, comisiile de specialitate și-au îndeplinit atribuţiile 
corespunzătoare, respectiv: 

- au monitorizat  activitatea Consiliului de Administraţie  realizând rapoarte de 
monitorizare 

- au desfășurat activități de dezbatere, avizare şi propunere de amendamente la proiectele 
de regulamente, metodologii, proceduri şi hotărâri elaborate de structurile executive din 
Universitate; 

- au realizat analize şi au întocmit rapoarte periodice referitoare la îndeplinirea 
indicatorilor asumaţi prin Contractul de management, pe domenii de competenţă 
specifice fiecărei comisii;  

- au realizat analize şi au întocmit rapoarte referitoare la conţinutul Raportului privind 
starea universităţii intocmit, conform legii , de către rector. 

Deși uneori termenele de depunere a documentelor din partea  Consiliului  de  Administraţie 
nu au fost respectate, totuși comisiile Senatului UPIT au depus eforturi de analiză a documentelor în 
termene rezonabile. În realizarea activităţiilor specifice, Comisiile  au  convocat în cadrul 
şedinţelor,  în  scop  de  consultare,  pe  iniţiatorii  documentelor sau pe reprezentanţii structurilor  
executive/administrative. 

Rapoartele  de  activitate  ale  comisiilor Senatului  se regăsesc în Anexele 2, 3, 4, 5, 6 și 7. 
 

3. Lucrările desfășurate de Senatul Universității din Pitești 
 
3.1. Ședințele Senatului  
 

Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen  prin şedinţe ordinare, şedinţe extraordinare, ședințe 
festive, şedinţe ale Biroului Senatului şi ședințe ale Comisiilor de specialitate. 



Senatul universitar s-a întrunit în şedinţă ordinară lunar şi ori de câte ori a fost nevoie în 
şedinţe extraordinare. Şedinţele Senatului au fost convocate cu cel puţin 5 zile înaintea datei 
şedinţei ordinare și cu 1- 3 zile înaintea datei şedinţei extraordinare. 

Rectorul a participat la şedinţele Senatului în calitate de invitat, fără drept de vot, pentru a 
susţine poziţia Consiliului de Administraţie şi pentru a răspunde solicitărilor senatorilor. 
Reprezentanții celor două sindicate din universitate au fost membri aleşi ai Senatului UPIT pentru 
mandatul 2016-2020. 

Totodată, la şedinţele ordinare au fost invitaţi, fără drept de vot, prorectorii, directorul 
general administrativ, decanii, directorii de centre suport, secretarul şef, şefii de servicii, directorii 
de department, precum și alte persoane din rândul angajaţilor şi studenţilor Universităţii din Piteşti 
cărora Senatul le-a aprobat prezența, prin votul deschis al majorității membrilor prezenți. 

Pe parcursul mandatului 2016-2020, Senatul s-a întrunit în 44 de ședințe ordinare și în 15 
ședințe extraordinare, la care se adaugă 7 ședințe desfășurate prin intermediul e-mail-ului (Tabel 1), 
în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii 
din Piteşti. 

 
Desfășurarea ședințelor Senatului Universității din Pitești în mandatul 2016-2020 

Tabel nr. 1 

Anul Total 
Ședințe 

Ședințe 
ordinare 

Ședințe extraordinare Ședințe prin vot 
electronic 

2016 23 11 9 3 

2017 13 11 2 0 

2018 13 11 2 0 

2019 17 11 2 4 

Total 66 44 15 7 

  
De asemenea, Senatul s-a întrunit în 10 ședințe festive, după cum sunt evidențiate în Tabelul 

nr. 2. 
Acestea pot fi vizualizate pe site-ul Senatului UPIT la adresa 

https://www.upit.ro/ro/senat/sedintele-festive-ale-senatului. 
 

Ședințele festive ale Senatului Universității din Pitești în mandatul 2016-2020 
Tabelul nr. 2 

Anul  Ședințe 
festive  

Ședințe festive prilejuite de 
acordarea titlului  

Doctor Honoris Causa 

Ședințe festive prilejuite 
de recunoașterea 

contribuției cadrelor 
didactice UPIT la 

dezvoltatea comunității 
academice 

 

Ședințe festive 
prilejuite de 

acordarea distincției 
de membru de 

onoare al Senatului 
UPIT 

2016 1 23 septembrie 2016:  prof. 
univ. dr. ing. Abdellatif 
Miraoui (preşedintele AUF) 

- - 

2017 3 15 mai 2017: academician 
doctor inginer Florin Gheorghe 
Filip 

- 30 octombrie 2017: 
conf.univ.dr.ing. 
Doina Iacomi  

https://www.upit.ro/ro/senat/sedintele-festive-ale-senatului


3 noiembrie 2017: prof.univ.dr. 
Alexandru Gafton 

2018 3 30 martie 2018: prof.univ.dr. 
Alexandru Vlad Ciurea, 
neurochirurg, fondatorul 
departamentului de Cercetare 
în Neuroștiințe al Spitalului 
Clinic Bagdasar Arseni 
15 iunie 2018 : prof.univ.dr.ing. 
Nicolae Paraschiv 

15 octombrie 2018 
SENIOR UPIT 

- 

2019 6 10 mai 2019: prof.univ.dr. ing. 
Constantin Vertan 
20 iunie 2019: prof. univ. dr. 
Silviu Angelescu 
2 octombrie 2019:  
prof.univ.dr.ing Sorin Mihai 
Cîmpeanu 
27 noiembrie 2019:  
prof.univ.dr. ing. Gigel 
Paraschiv 

   29 noiembrie 2019 
   SENIOR UPIT 
 17 decembrie 2019 
 Gala UPIT Manager 

- 

Total 13 9 3 1 
 
3.2. Prezența la ședințele Senatului  
 

Membrii Senatului UPIT au certificat participarea la ședințe prin semnarea listei de prezenţă 
gestionate de Secretariatul Senatului. 

În general, pe parcursul mandatului 2016-2020, prezența senatorilor la ședințele Senatului a 
fost satisfăcătoare. O sinteză a prezenței membrilor – cadre didactice și studenți – la ședințele 
Senatului Universităţii din Piteşti se regăsește în Tabelul nr. 3. 

În perioada supusă analizei, au existat totuși cazuri de absenteism din partea unor senatori, 
cadre didactice, însă aceștia au făcut, de regulă, cunoscut motivul neparticipării la şedinţă. În ceea 
ce privește studenții senatori, menționăm că au existat situații de încetare a mandatelor în cazurile în 
care studenții respectivi au lipsit nemotivat de la cel puţin trei şedinţe ale Senatului UPIT pe 
parcursul unui an universitar în conformitate cu  art. 30 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti. 

În luările de cuvânt cu privire la punctele de pe ordinea de zi, senatorii au respectat regulile 
deontologiei academice și și-au exercitat direct și personal dreptul de vot. 

 
Sinteză a prezenței membrilor Senatului la ședințele Senatului Universităţii din Piteşti în mandatul 

2016-2020 (M-absențe motivate; N-absențe nemotivate) 
Tabelul nr. 3 

CADRE DIDACTICE 

Nr. 
crt. 

Numele  şi 
prenumele Facultatea Departamentul 

Absențe 
2016 

Absențe 
2017 

Absențe 
2018 

Absențe 
2019 Total 

M N M N M N M N M N 

1 ANGHEL Daniel 
Constantin Mecanică şi Tehnologie Fabricaţie şi 

management industrial 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 

2 BĂDESCU Victor Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică 

Asistenţă medicală şi 
kinetoterapie 0 0 5 1 2 1 3 2 10 4 

3 BĂRBUCEANU 
Mircea 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică 

Ingineria mediului şi 
ştiinţe inginereşti 

aplicate 
0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 

4 BÂLDAN Cristina Stiinţe Economice şi 
Drept 

Finanţe, Contabilitate şi 
Economie 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 



Nr. 
crt. 

Numele  şi 
prenumele Facultatea Departamentul 

Absențe 
2016 

Absențe 
2017 

Absențe 
2018 

Absențe 
2019 Total 

M N M N M N M N M N 

5 BONCESCU 
Silvia 

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte Limbi străine aplicate 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 

6 BRÎNZEA Nicolae Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte Teologie 4 0 4 0 8 0 6 0 22 0 

7 CIORNEI Silvia 
Ştiinţe ale Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie 

Ştiinţe ale Educaţiei 4 0 5 2 6 0 5 0 20 2 

8 CIUCUREL 
Constantin 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică 

Asistenţă medicală şi 
kinetoterapie 5 1 0 0 0 0 2 0 7 1 

9 CIUCUREL 
Manuela Mihaela 

Ştiinţe ale Educaţiei, 
Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 

Psihologie, Istorie, 
Ştiinţe ale comunicării 2 0 2 0 4 0 3 0 11 0 

10 CÎŢU Laura Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte Limbi străine aplicate 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0 

11 CLENCI Adrian Mecanică şi Tehnologie Autovehicule şi 
transporturi 0 0 1 0 2 0 2 0 5 0 

12 CONSTANTIN 
Doru 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Matematică-Informatică 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

13 DEACONU 
Laurenţiu 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Matematică-informatică 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 

14 DIACONU 
Mihaela 

Stiinţe Economice şi 
Drept 

Management şi 
administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 DUMINICĂ Delia 
Rodica 

Ştiinţe ale Educaţiei, 
Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 

Psihologie, Istorie, 
Ştiinţe ale comunicării 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0 

16 DUMINICĂ 
Ramona 

Stiinţe Economice şi 
Drept 

Drept şi administraţie 
publică 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 

17 DUMITRU Adina 
Elena 

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte 

Limbă şi literatură, 
Istorie și Arte 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 

18 GIOSANU 
Daniela 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică 

Ingineria mediului şi 
ştiinţe inginereşti 

aplicate 
- - - - 0 0 3 0 3 0 

19 GRUIONIU 
Octavian 

Ştiinţe ale Educaţiei, 
Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 
Asistenţă socială 0 1 1 2 3 2 4 1 7 6 

20 LAZĂR Adriana 
Ştiinţe ale Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie 

Ştiinţe ale Educaţiei 4 0 8 0 0 0 4 0 16 0 

21 LIŢĂ Ioan 
Electronică, 

Comunicaţii şi 
Calculatoare 

Electronica, 
calculatoare şi inginerie 

electrică 
0 0 1 0 1 0 2 1 4 1 

22 MARINESCU 
Alina 

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte 

Limbă şi literatură, 
Istorie și Arte 3 2 2 0 1 0 3 2 9 4 

23 MAZĂRE Alin 
Electronică, 

Comunicaţii şi 
Calculatoare 

Electronica, 
calculatoare şi inginerie 

electrică 
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

24 MIHAI Daniela Stiinţe Economice şi 
Drept 

Management şi 
administrarea afacerilor 1 0 0 0 1 1 2 0 4 1 

25 MIHAILĂ Ion Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Educaţie fizică și Sport 2 1 1 1 2 2 0 0 5 4 

27 NEACŞU 
Gheorghe 

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte Teologie 3 0 2 1 3 0 3 1 11 2 

28 NICULESCU 
Ionela 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Educaţie fizică și Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 PLĂIAȘU 
Gabriela Mecanică şi Tehnologie Fabricaţie şi 

management industrial - - - - 1 0 1 0 2 0 

30 PETRESCU Tudor 
Ştiinţe ale Educaţiei, 

Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie 

Ştiinţe ale Educaţiei  0 0 1 1 0 1 2 1 3 3 

31 POPA Dinel Mecanică şi Tehnologie Autovehicule şi 
transporturi 3 0 1 0 1 0 1 0 6 0 

32 POPESCU Doina Stiinţe Economice şi 
Drept 

Drept şi administraţie 
publică 2 2 4 0 3 2 7 2 16 6 



Nr. 
crt. 

Numele  şi 
prenumele Facultatea Departamentul 

Absențe 
2016 

Absențe 
2017 

Absențe 
2018 

Absențe 
2019 Total 

M N M N M N M N M N 

33 POPESCU Monica Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Stiinţe ale naturii 1 0 3 0 1 0 0 0 5 0 

26 ROŞU Daniel Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Educaţie fizică și Sport - - - - - - 2 1 2 1 

34 SOARE Liliana 
Cristina 

Ştiinţe, Educaţie Fizică 
şi Informatică Stiinţe ale naturii 4 0 1 0 0 1 3 1 8 2 

35 STAN Maria 
Magdalena 

Ştiinţe ale Educaţiei, 
Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 
Ştiinţe ale Educaţiei  4 0 2 0 1 0 3 0 10 0 

36 STROE 
Gheorghiță 

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte 

Limbă şi literatură, 
Istorie și Arte - - - - 0 0 1 1 1 1 

37 ŞERBAN 
Gheorghe 

Electronică, 
Comunicaţii şi 
Calculatoare 

Electronica, 
calculatoare şi inginerie 

electrică 
1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

38 ŞERBĂNESCU 
Luminiţa 

Stiinţe Economice şi 
Drept 

Finanţe, Contabilitate şi 
Economie  0 0 0 1 1 0 3 0 4 1 

39 TOLBARU 
Carmina 

Stiinţe Economice şi 
Drept  

Drept şi administraţie 
publică 4 2 13 0 10 1 5 2 32 5 

40 VOICULESCU 
Liliana  

Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte 

Limbă şi literatură, 
Istorie și Arte 0 0 1 0 2 0 3 0 6 0 

 
 

STUDENŢI              

Nr. 
crt. Nume şi prenume Facultatea 

Absențe 
2016 

Absențe 
2017 

Absențe 
2018 

Absențe 
2019 Total 

M N M N M N M N M N 

1 BĂDIŢĂ Vasile Electronică, Comunicaţii şi 
Calculatoare  - - - - - - 0 0 0 0 

2 CĂLIAN Bianca 
Elena 

Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie  - - - - 0 1 6 3 6 4 

3 CHIPUC Simona Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică  - - - - 4 0 6 1 10 1 

4 GUL Elif Stela Ştiinţe Economice şi Drept  - - - - 2 0 7 3 9 3 

5 IORDACHE 
Răzvan Ionuț Teologie, Litere, Istorie şi Arte  - - - - 1 0 5 1 6 1 

6 ISPAS Eliza Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică  - - - - 1 0 3 2 4 2 

7 IUNKER Paul 
Daniel Știinţe Economice şi Drept   - - - - 2 0 4 2 6 2 

8 NEHOIANU 
Marius Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică  - - - - 0 1 0 2 0 3 

9 NICOLAE 
Valentina Ştiinţe Economice şi Drept   - - - - 2 1 5 0 7 1 

10 PĂUNA Liana 
Mihaela 

Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie  - - - - 7 2 7 1 14 3 

11 PETRIAN Lorena 
Lenuţa 

Electronică, Comunicaţii şi 
Calculatoare  - - - - - - 1 0 0 0 

12 SURDESCU 
Cătălin Valentin  

Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 
Psihologie  - - - - 0 0 2 1 0 1 

13 TRANDAFIR Ana 
Maria Teologie, Litere, Istorie şi Arte  - - - - - - 1 0 1 0 

14 VÎJAN Elena 
Adriana Mecanică şi Tehnologie  - - - - - - 1 3 1 3 

15 SAVU Georgiana 
Marinela Mecanică şi Tehnologie  - - - - - - 3 0 3 0 

16 - Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică  - - - - - - - - - - 

 
  



 
3.3. Comunicarea și transparența activităților desfășurate de Senatul Universitar 

 
Activitățile Senatului UPIT s-au realizat în condiții de transparență. Pe site-ul Senatului se  

găsesc toate informațiile actualizate referitoare la: Președintele Senatului UPIT, Biroul Senatului 
UPIT și Comisiile de specialitate ale Senatului UPIT, Secretariatul Senatului UPIT, membrii 
Senatului, hotărârile Senatului, ședințele Senatului, ședințele festive ale Senatului, documente 
Universitate, documentele aflate în dezbatere publică, Carta UPIT, implicarea Senatului în viața 
comunității academice, etica, precum și arhiva electronică a Senatului. 

Dezbaterile Senatului au fost înregistrate prin mijloace audio și arhivate prin grija 
Secretariatului Senatului. Şedinţele festive ale Senatului au fost înregistrate și video. 

Extrasele de ședință au fost publicate într-un termen rezonabil după fiecare ședință și pot fi 
consultate pe site-ul UPIT la adresa https://www.upit.ro/ro/senat/sedintele-senatului. 
 

 

 
 
 
3.4. Hotărârile Senatului 
 

Conform art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti, Senatul adoptă hotărâri, rezoluţii, mesaje, declaraţii, solicitări şi alte decizii. Hotărârile 
Senatului sunt adoptate: a) la iniţiativa Senatului, caz în care comisiile de specialitate ale Senatului 
pot solicita un punct de vedere din partea conducerii executive; b). la propunerea Consiliului de 
Administraţie sau a Rectorului, caz în care propunerea de hotărâre trebuie însoţită de o notă de 
fundamentare.  

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate structurile şi funcţiile executive, 
administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. 

În perioada analizată, Senatul a adoptat 1302 hotărâri (a se vedea Tabelul nr. 4) care au avut 
ca obiect aspecte care acoperă întregul spectru al activității academice. Acestea au fost aduse la 

https://www.upit.ro/ro/senat/sedintele-senatului


îndeplinire de structurile executive ale Universităţii din Pitești nefiind sesizate întârzieri 
nejustificate, rea-voință sau încălcări ale legislației în vigoare în implementarea acestor hotărâri. 

Hotărârile de Senat au fost publicate și pot fi consultate pe site-ul UPIT la adresa 
https://www.upit.ro/ro/senat/hotararile-senatului. 

 
Numărul hotărârilor adoptate de Senatul UPIT în mandatul 2016-2020 

Tabelul nr. 4 
 

Anul Număr hotărâri adoptate de Senat 
2016 337 
2017 386 
2018 305 
2019 255 
2020 19 
Total  1302 

 
3.5. Principalele documente adoptate de Senat  

 
În perioada supusă analizei, în cadrul Senatului UPIT au fost adoptate o serie de documente 

noi, importante pentru buna desfășurare a activității în cadrul Universității din Pitești și care au 
contribuit semnificativ la obținerea în 2018 de către Universitate a calificativului gradului de 
încredere ridicat, acordat de ARACIS. Totodată, au fost revizuite/actualizate regulamente, 
metodologii şi proceduri existente.  

 
În anul 2016 au fost adoptate/revizuite următoarele documente:  
 

1. Regulamente adoptate/revizuite în 2016: 
 

Regulament finalizare studii pentru anul universitar 2015-2016 
Regulament concurs de admitere 2016-2017 
Regulament de organizare si functionare a Senatului  Universitatii din Pitesti 2016 
Regulament de organizare și funcționare a Biroului Senatului Universității din Pitești 2016 
Regulament de finalizare studii pentru anul universitar 2015_2016 -revizie 3 
Regulament de organizare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Unibersitare (CMCPU)  2016 
Regulament privind funcționarea Comisiei pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare (Comisia 1 a 
Senatului) 
Regulament de privind funcționarea Comisiei pentru asigurarea și evaluarea calității (Comisia 2 a Senatului) 
Regulament privind funcționarea Comisiei pentru activități academice și de avizare a concursurilor didactice 
(Comisia 3 a Senatului) 
Regulament privind funcționarea Comisiei pentru analiza resurselor universității (Comisia 4 a Senatului) 
Regulament privind funcționarea Comisiei pentru Cartă, coduri și de acordare a titlurilor onorifice (Comisia 5 a 
Senatului) 
Regulament privind funcționarea Comisiei pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti 
(Comisia 6 a Senatului) 
Regulament de abilitare - Școala doctorală Inginerie mecanică 
Regulament de abilitare - Școala doctorală Ingineria Autovehiculelor 
Regulament de abilitare - Școala doctorală Stiinta Sportului 
Regulament de finalizare studii pentru anul universitar 2015-2016, revizia 3 
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Relații Internaționale 2016 
Regulament de organizare și funcționare a Centrului IFR 2016 
Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru Calitate (CEAC) 
Regulament de organizare și funcționareDirecția Secretariat General 2016 
Regulament privind activitățile profesionale studentești-licență 2016 
Regulament privind activitățile profesionale studentești-master 2016 
Regulament de întocmire a statelor de funcții 2016-2017 

https://www.upit.ro/ro/senat/hotararile-senatului


Regulament de organizare si functionare al Comisiei de Etica si Deontologie Universitara 2016 
Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de educatie permanenta - Facultatea 
de Mecanică 
Regulament privind monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu IFR 2016 
Regulament privind elaborarea planurilor de invatamant   2016 
Regulament de organizare si functionare a Centrului de Colaborare cu mediul socio-economic 
Regulament de organizare si functionare al caminelor si cantinelor studentesti 
Regulament organizare și funcționare Centrul LOGOS 2016 
Regulamentul de organizare al Centrului CRCD_AUTO   2016 
Statutul de functionare al CRCD_AUTO 2016 
Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2016 - revizie 2 
Regulament de organizare si   functionare a Comisiei analiza si disciplina a UPIT 2016 
Reglament de organizare si   functionare a Centrului de formare continua Muntenia 2016 
Regulament privind activităţile profesionale - studii universitare de doctorat 2016 
Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat în Scoala Doctorala Interdisciplinara 
din UPIT 
Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Cercetare Dezvoltare-Inovare din cadrul Universitatii 
din Pitesti 
Regulamentul privind obtinerea atestatutului de abilitare si afilierea la Scoala Doctorala Interdisciplinara din UPIT 
Regulament de organizare si   functionare LITTERA 2016 
Statut LITTERA 2016 

2. Metodologii adoptate/revizuite în 2016: 
 

Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si numire a decanilor 2016-2020 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea alegerilor academice 2016-2020 
Codul de asigurare a calității în Universitatea din Pitești - 2016 
Metodologie privind alegerea directorului CSUD-UPIT 2016 
Metodologie admitere doctorat UPIT pentru anul universitar 2016-2017 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si numire a decanilor 2016-2020 – rev. 1 
Metodologie decontare a abonamentelor de transport pentru studentii UPIT 2016 
 

3. Proceduri adoptate/revizuite în 2016:  
 

Procedura de alegeri pentru completarea structurilor de conducere în cazul vacantării unui loc pe perioada 
mandatului 2016-2020 
Procedura privind monitorizarea implementării hotărârilor Consiliului de Administrație si ale Senatului 
Universității din Pitești 2016 
Procedura de alegeri partiale ca urmare modificare a structurarii UPIT prin HG 654/2016 
Procedura de determinarea a valorii prestatiilor pentru remunerare plata cu ora Scoala doctorală Inginerie 
mecanica 
Procedura operationala privind infiintarea si certificarea interna a centrelor de cercetare 2016 
Procedura de lucru pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor 2016 
Procedura privind incasarea si evidenta taxelor de scolarizare 2016 
Procedura de monitorizare a activitatilor desfasurate la seminarii, forma IFR 2016 
Procedura privind perfectionarea periodica a personalului din cadrul IFR 2016 
Procedura de elaborare a resurselor de invatare la forma IF, 2016 
Procedura de evaluare a personalului didactic din cadrul IF;2016 
Procedura de lucru pentru   echivaluarea situatiei scolare a studentilor 2016 
Procedura de determinare a valorii prestatiilor pentru activitatile in regim de PO în cadrul Scolii Doctorale Ingine 
Procedură de fundamentare a platilor salariale din cadrul Scolii doctorale EFS 
Procedura de fundamentare a valorii   prestatiilor pentru remunerarea activitatilor in regim de plata cu ora la 
Procedura privind cuantumul si destinatia regiei UPIT aferentă proiectelor si contractelor de cercetare 2016 
Procedura privind realizarea   documentelor in vederea sustinerii publice a tezei de doctorat si   transmiterea 
Procedură de fundamentare a platilor salariale din cadrul Scolii doctorale Filologie 2016. 

 
În anul 2017 au fost adoptate/revizuite următoarele documente:  

 
1. Regulamente adoptate/revizuite în 2017: 
 

Regulament de organizare a Centrului pentru Managementul Calitatii si Programe Universitare (CMCPU) 2017 
REVIZIE 



Regulament de organizare si functionare a Centrului de consiliere si orientare in cariera (CCOC) 2017 
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2017-2018 
Regulament privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor 2016_2017 
Regulament de organizare si   functionare a Centrului de cercetare dezvoltare-inovare din cadrul Universitatii din 
Pitesti 2017 
Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti 2017-revizie 3 
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie 
Regulament privind Cercetarea stiintifica si creatia universitara in Universitatea din Pitesti 2017 
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Senatului Universitatii din Pitesti 2017 -   revizie 
Regulament de organizare si  functionare a Centrului IFR 2017-revizie 
Regulament privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii UPIT 2017 -  REVIZIE 
Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală de Inginerie Mecanica_FM 
Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017 
Regulament organizare si functionare a Compartimentului Audit public intern 2017 
Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017 
Regulament organizare si functionare a Universitatii din Pitesti 2017 
Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala FILOLOGIE 
Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorala STIINTA SPORTULUI si ED. 
FIZICE 
Regulament de organizare si desfasurare a studiilor de doctorat în Scoala doctorală INGINERIA 
AUTOVEHICULELOR 
Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2017 
Regulament de organizare si functionare a Directiei Economice 2017_revizie_1 
Regulament de organizare si functionare a Centrului pentru relatii internationale_CpRI_-rev_1 
Regulament organizare si functionare a Directiei General Administrative 2017 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2017-rev_1 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat 2017-rev_1 
Regulament privind aplicarea  sistemului ECTS 2017-editia 2  
Regulament privind organizarea  programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice-revizia 3 
Regulament privind organizarea si desfasurarea oncursului de admitere_2017-2018-revizia 1 
Carta auditului intern UPit 2017 
Regulament privind initierea,aprobarea,monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 2017 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta-Ed.2, rev. 2 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de masterat-Ed.2, rev.2 
Regulament privind organizarea si   functionarea Centrului pentru tehnologia informatiei, calculatoare si   
informatizare (C.T.I.C.I.) 2017 (1) 
Regulament de organizare si  functionare a Biroului de Relatii Publice si Registratura 
Regulamentul de organizare si  functionare al Editurii UPIT 2017 
Regulament de intocmire a statelor  de functii 2017-2018 
Regulament de intocmire a statului  de functii pentru invatamantul cu frecventa redusa 2017-2018 
Regulamentul de organizare si  functionare a Centrului pentru activitati sociale 2017 
Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrull IOSUD 
Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  
INFORMATICA 2017 
Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat in scoala doctorala de  
MATEMATICA 2017 
Regulament de intocmire a statelor   de functii 2017-2018 - revizia 4 
Regulament privind acordarea de  burse si alte forme de sprijin pentru studenti ai UPIT 2017 - revizia  2 
Regulament privind acordarea  burselorla ciclurile de licenta si masterat 2017-2018 -editia 1 
Regulament privind organizarea si  desfasurarea concursului de admitere 2017-2018-revizia 2 
Regulament de functionare SSM  2017 
Regulament intern al Colegiului  tertiar nonuniversitar 2017 
Regulament privind examinarea si  notarea studentilor 2017-revizia 1 
Regulament privind elaborarea Planurilor de invatamant 2017-revizia 1 
 

2. Metodologii adoptate/revizuite în 2017: 
 

Metodologie de intocmire a statelor de functii si de realizare a platilor salariale în scolile doctorale 2016 
Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR_2017-2018 
Codul de asigurare a calitatii in  Universitatea din Pitesti 2017_rev_ 2 (1) 
Metodologie privind finantarea formelor de stimulare a desfasurarii activitatilor de cercetare stiintifica 2017 
Metodologie privind evaluarea  periodica a activitatii cadrelor didactice 2017 



Metodologie privind organizarea  concursului de admitere la programele de studii de doctorat din cadrul  scolilor 
doctorale (CSUD) 2017 
Metodologie de  formare si org. a  programelor de formare pshihopedagogica in vederea certificarii  competentelor 
DPPD 2017 
Metodologie de decontare a  abonamentelor de transport pentru studenti ai UPIT 2017 
Metodologie privind organizarea  concursului de admitere IFR 2017-2018-revizia 1 
Metodologie privind organizarea  concursului de admitere la Colegiul tertiar nonuniversitar 2017 
Metodologie privind organizarea si  functionarea Colegiului tertiar nonuniversitar 2017 
Metodologie privind concursul  pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din  Universitatea din 
Pitesti 2017. 
 

3. Proceduri adoptate/revizuite în 2017:  
 

Procedura privind activitatea de consiliere si orientare in cariera 2017 
Procedura privind activitatea de informare privind oportunitatile de dezvoltare a carierei profesionale 2017 
Procedura privind monitorizarea  insertiei socio-profesionale a absolventilor din UPIT (CCOC) 2017 
Procedura operationala infiintarea certificarea interna si evaluarea unitatilor de cercetare 2017 
Procedura operationala planificarea  activitatilor de cercetare stiintifica si raportarea rezultatelor acestora 2017 
Procedura calcul a cheluielilor prevazute in bugetul Scolii doctorale BIOLOGIE 2016-2017 
Procedura calcul a cheluielilor prevazute in bugetul Scolii doctorale INFORMATICA 2016-2017 
Procedura calcul a cheluielilor prevazute in bugetul Scolii doctorale MATEMATICA 2016-2017 
Procedura de fundamentare a platilor salariale in cadrul Scolii doctorale BIOLOGIE 2016-2017 
Procedura de fundamentare a platilor salariale in cadrul Scolii doctorale INFORMATICA 2016-2017 
Procedura de fundamentare a platilor salariale in cadrul Scolii doctorale MATEMATICA 2016-2017 
Procedura de lucru privind planificarea activitatilor si raportarea in sistemul de evaluare si asigurare a calitatii 2017 
Procedura privind mobilitatea interna a personalului didactic si de cercetare 
Procedura privind modalitatea de  utilizare a sistemului antiplagiat in  UPIT 2017 
Procedura de lucru privind desfasurarea misiunilor de audit public intern de asigurare 2017 
Procedura de lucru privind elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern 2017 
Procedura de lucru privind planificarea activitatii de audit public intern 2017 
Procedura de sistem, controlul documentelor 2017 
Procedura operatională privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica 2017 
Procedura operationala privind decontarea cheltuielilor de publicare si de participare la manifestări stiintifice 2017 
Procedura operationala privind stimularea activitatii de cercetare stiintifica si creatie universitara de excelenta din 
UPIT 2017 
Procedura operationala privind stimularea tinerilor cercetatori cu rezultate de excelenta 2017 
Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern 2017 
Procedura restituire taxe  studenti  internationali 2017 
Procedura de instruire in domeniul   SSM 2017 
Procedura operationala privind monitorizarea contractelor de cercetare 2017 
Procedura de sistem controlul documentelor- revizia 1 
Procedura privind evaluarea sistemului de comunicatie bidirectionala IFR 2017 
Procedura privind organizarea si  desfasurarea finalizarii studiilor pentru programul pregatitor de limba romana 
pentru cetatenii straini 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale Biologie, 
pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale Filologie, 
pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale 
Informatica, pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale Ingineria 
Autovehiculelor, pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale Inginerie 
Mecanica, pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii  Doctorale 
Interdisciplinare, pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii Doctorale Educație 
fizica si sport, pentru anul universitar 2017-2018 
Procedura de fundamentare a statului de functii si de calcul a platilor salariale din cadrul Scolii Doctorale 
Matematică, pentru anul universitar 2017-2018. 
 

4. Carta Universității din Pitești, ediția 2017 
 



În anul 2018 au fost adoptate/revizuite următoarele documente:  
 

1. Regulamente adoptate/revizuite în 2018: 
 

Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul UPIT 2018 
Regulament privind desfasurarea  mobilitatilor Erasmus 2018 
Regulament de admitere 2018-2019 
Regulament finalizare studii 2017-2018 
Regulament privind activitatea studentilor internationali  in UPIT 2018 
Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2018 - revizie 2 
Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Colaborare cu mediul socio-economic si incubare  de 
afaceri 
Regulament de organizare si  functionare al Bibliotecii Universitatii din Pitesti 2018 
Regulament intern al Bibliotecii  Universitatii din Pitesti 2018 
Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile Bibliotecii Universitatii din Pitesti 2018 
Regulament admitere  2018-2019-revizia 4 
Regulament privind privind  elaborarea, revizuirea, avizarea si aprobarea planurilor de invatamant -  revizia 2 
Regulament de intocmire a statelor de functii 2018-2019 
Regulament admitere  2018-2019-revizia 5 
Regulament de organizare si  functionare al Centrului de Cercetare - Dezvoltare - Inovare din Cadrul   UPIT 2018 
Regulament finalizare  studii  2017-2018-revizie 
Regulament state de functii IFR  2018-2019 
Regulament admitere 2018-2019  editia 6 
Regulament privind acordarea   burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat 2018-2019 - revizia  1 
Regulament state functii 2018-2019  - revizie 1 
Regulament de organizare si  functionare a Directiei Secretariat General 2018 - Revizia 1 
Regulament de organizare a  Centrului pentru Managementul Calitatii si Programe Universitare 2018 -  revizia 2 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2018 - Ed.2, rev. 3 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de master 2018 - Ed.2, rev. 3 
Regulament privind elaborarea,   revizuirea, avizarea si aprobarea planurilor de invatamant 2018 - revizia  3 
Regulament privind organizarea si  desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din  
invatamantul preuniversitar 2018 - revizia 4 
Regulamentul de organizare al  Centrului CRC&D-AUTO 2018 - Ed. 2 
Regulament  de organizare si functionare a Centrului UPIT Media 
Regulament de organizare al Biroului de comunicare, relatii publice si registratura 2018 -  revizie 
Regulament de organizare si functionare a Centrului de  marketing universitar 2018 
Regulament de organizare si  functionare a caminelor si cantinelor studentesti 2018 - revizia 2 
Regulamentul de  organizare si  functionare al Centrului pentru activitati sociale 2018 - revizia 1 
Regulament de organizare si functionare a Consiliului consultativ al Rectorului UPIT (CCR) 
 

2. Metodologii adoptate/revizuite în 2018: 
 

Metodologie de admitere pentru  programele de studii de doctorat UPIT 2018-2019 
Metodologie privind organizarea concursului de admitere pentru IFR 2018-2019 
Metodologia de evaluare a rezultatelor si performantelor activitatii personalului didactic si de  cercetare din UPIT 
2018 
Metodologie privind concursul  pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT 2018 
Metodologie privind organizarea si   desfasurarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar  2018 
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificării competentelor pentru 
profesia didactica DPPD-2018 
Metodologia privind concursul  pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT 2018  -  rev. 3 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica in cadrul UPIT  2018 
 

3. Proceduri adoptate/revizuite în 2018:  
 

Procedura operationala privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenta 2018  
Procedura de sistem controlul documentelor 2018- revizia 2 
Procedura operationala privind efectuarea curateniei si dezinfectiei spatiilor UPIT 2018 
Procedura privind restituirea  taxelor de scolarizare pentru cetateni straini si studenti  internationali 
Procedura operationala privind  achizitia de publicatii  tip carte, serial, precum si a altor tipuri de  documente 2018 



Procedura operationala privind  comunicarea colectiilor bibliotecii prin salile de lectura si prin  imprumutul 
publicatiilor la domiciliu 2018 
Procedura operationala privind  inscrierea  in sistem informatizat a utilizatorilor bibliotecii, eliberarea  si vizarea 
permisului de biblioteca 2018 
Procedura operationala privind  prelucrarea unitatilor de biblioteca in sistem automatizat 2018 
Procedura operationala privind evidenţa publicatiilor tip carte, serial, precum si a altor tipuri de documente 2018 
Procedura de sistem solutionarea  petitiilor in cadrul UPIT 2018 
Procedura operationala privind  monitorizarea si evaluarea activitatiilor didactice si de suport  desfasurate in UPIT 
Procedura operationala  privind    stimularea activitatii de cercetare stiintifica si creatie universitara  de   excelenta 
din UPIT 2018 
Procedura operationala privind   competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica 2018 
Procedura operationala privind   decontarea cheltuielilor de publicare si de participare la manifestari   stiintifice 
2018 
Procedura operationala privind   planificarea activitatilor de cercetare stiintifica si raportarea   rezultatelor acestora 
2018 
Procedura operationala -  infiintarea, certificarea si evaluarea institutionala a unitatilor de  cercetare 2018 
Procedura operationala privind   stimularea publicarii de lucrari stiintifice destinate procesului didactic  2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Biologie 
2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale EFS 2018-
2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Filologie 
2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Informatica 2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Ingineria 
Autovehiculelor 2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Inginerie 
Mecanica 2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Interdisciplinare 2018-2019 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Matematica 2018-2019 
Procedura de sistem controlul  documentelor 2018 - revizia 3 
Procedura privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat in cadrul UPIT 2018. 

 
În anul 2019 au fost adoptate/revizuite următoarele documente:  
 

1. Regulamente adoptate/revizuite în 2019: 
 

Regulament admitere 2019-2020 - revizia 1 
Regulament de organizare si  desfasurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD UPIT  2019 
Regulament finalizare studii  2018-2019 
Regulamentul privind activitatile  profesionale ale studiilor universitare de doctorat 2019 
Regulament de functionare  CEAC-Colegiu tertiar nonuniversitar 
Regulament de organizare si  functionare al Centrului de consiliere si orientare in cariera 2019 
Regulament privind initierea,  aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii  2019 
Regulament de organizare si  functionare a Centrului de marketing universitar 2019 
Regulament privind accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile bibliotecii UPIT 2019 
Regulament de organizare si  functionare a Directiei Secretariat General 2019 - Revizia 2 
Regulament de organizare si  functionare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control  intern 
managerial 2019 
Regulament de organizare si  functionare a Comisiei analiza si disciplina a UPIT 2019 - revizia 1 
Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2019 - editia 3 
Regulament state de functii  2019-2020 
Regulament finalizare studii 2018-2019 -revizia 1 
Regulament privind activitatile  profesionale studentesti studii de licenta 2019 - ed.2.,rev.4 
Regulament privind activitatile profesionale studentesti studii de master 2019 - ed.2, rev.4 
Regulament privind examinarea si notarea studentilor 2019 - ed. 3, rev. 1 
Regulament admitere  2019-2020 - revizia 2 
Regulament state de functii IFR 2019-2020 
Regulament de intocmire a statelor de functii 2019-2020 - rev 1 



Regulament privind organizarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul 
preuniversitar 2019 
Regulamentul privind activitatile profesionale in cadrul studiilor universitare de doctorat 2019 
 

2. Metodologii adoptate/revizuite în 2019: 
 

Metodologia de autoevaluare a  activitatii IOSUD UPIT 
Metodologia privind evaluarea  interna a performantelor conducatorilor de doctorat din scolile doctorale 
Metodologie alegeri CSUD UPIT 
Metodologie de admitere pentru  programele de studii de doctorat UPIT 2019-2020 
Metodologie privind organizarea  concursului de admitere pentru IFR 2019-2020 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea finalizarii studiilor de doctorat în cadrul UPIT 
Metodologie privind organizarea concursului de admitere la Colegiul Tertiar Nonuniversitar 2019 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024 
 

3. Proceduri adoptate/revizuite în 2019:  
 

Procedura privind controlul  electronic antiplagiat preventiv al tezelor de doctorat in UPIT 2019 
Procedura privind incurajarea  performantei in activitatea de cercetare a studentilor doctoranzi 2019 
Procedura operationala privind circuitul documentelor in UPIT 2019 
Procedura operationala privind  organizarea si desfasurarea referendumului universitar pentru alegerea  modalitatii 
de desemnare a rectorului 2019 -revizia 1 
Procedura operationala privind  fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor de scolarizare pentru  programele de 
studii de licenta si masterat 2019 
Procedura operationala infiintarea,  certificarea si evaluarea institutionala a unitatilor de  cercetare 2019 
Procedura operationala pentru echivalarea situatiei scolare a studentilor 2019 -revizia 2 
Procedura operationala privind  activitatea cabinetelor medicale din cadrul UPIT 2019 
Procedura operationala privind planificarea si raportarea activitatilor de cercetare, finantare CRC&D-AUTO si 
evaluarea competentelor profesionale 2019 
Procedura operationala privind recunoasterea automata de catre UPIT a calitatii de conducator de doctorat obtinuta 
in strainatate 
Procedura operationala privind recunoasterea automata de catre UPIT a functiilor didactice obtinute in strainatate 
Procedura privind recrutarea si selectia personalului pe posturi in afara organigramei in proiecte POCU 2019  
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Biologie 
2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale EFS 2019-
2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Filologie 
2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Informatica 2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Ingineria 
Autovehiculelor 2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale Inginerie 
Mecanica 2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Interdisciplinara 2019-2020 
Procedura de fundamentare a  statului de functii si de calcul a platilor salariale in cadrul Scolii  Doctorale 
Matematica 2019-2020 
Procedura privind recunoasterea automata in cadrul UPIT a diplomei si a titlului de doctor obtinut in strainatate 
2019 
Procedura operationala privind competitia interna de proiecte de cercetare stiintifica 2019 
Procedura operationala privind recunoastearea automata de catre UPIT a functiilor didactice obtinute in strainatate 
2019 - revizie 1 
Procedura de sistem controlul documentelor 2019 - revizia 4 
Procedura operationala privind recunoasterea automată a calitatii de conducător de doctorat obtinută în strainatate 
2019 - revizie  
Procedura privind recunoasterea automata in cadrul UPIT a diplomei si a titlului de doctor obtinut in strainatate 
2019 – revizie. 

 
De asemenea, în ședința din data de 1 iulie 2019, Senatul UPIT a aprobat modificările Cartei 

Universităţii din Piteşti.  



Alte documente adoptate în perioada 2016-2020 sunt planurile operaționale și strategice, 
respectiv: 

Plan operational 2016-2017 Centrul   IFR 
Planul strategic 2016-2020 Centrul   IFR 
Planul operational al Universitatii din Pitesti 2017 
Planuri operationale pentru primul  an de functionare al Colegiului tertiar universitar 2017 
Proiect privind dezvoltarea Colegiului tertiar nonuniversitar 2017-2021 
Plan operational Centrul IFR   2017-2018  
Planul operational al Centrului de  consiliere si orientare in cariera 2017-2018 (CCOC) 
Planul operational al Universitatii din Pitesti 2018 
Plan integrat de activitate  Sistemul informational de marketing al UPIT 2018-2019 
Plan de activitate al Centrului pentru activitati sociale (CAS), pentru anul universitar 2018-2019 
Plan operational al Centrului de consiliere si orientare în carieră (CCOC), pentru anul universitar 2018-2019 
Planul operational al Centrului IFR  2018-2019 
Plan de audit intern al calitatii  2019 
Plan de activitate privind  evaluarea si asigurarea calitatii_CMCPU_2019 
Planul operational al Universitatii  din Pitesti 2019 
Programul de dezvoltare a  sistemului de control intern managerial in UPIT 2019 
Plan integrat de activitate al sistemului informational de marketing al UPIT pentru 2019-2010. 

 
În perioada 2016-2020, Senatul UPIT a aprobat următoarele rapoarte:  

 
Raport privind evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Universitatii din Pitesti 2016 
Raport privind asigurarea calitatii  in UPIT 
Raport de activitate al Centrului  pentru managementul calitatii si programe universitare in anul 2018  (CMCPU) 
Raport privind implementarea recomandarilor ARACIS de evaluare institutionala 2017 
Raport privind asigurarea calitatii in cadrul UPIT 2018 
Raport de activitate al sistemului informational de marketing al UPIT pentru 2018-2019. 
 
Consiliul de Administrație a prezentat rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor de rezultat 

asumați prin Contractul de management în fiecare an de mandat în luna martie pentru Raportul 
privind starea universității, conform Legii Educației naționale  și Rapoarte de progres în lunile 
octombrie-decembrie ale fiecărui an de mandat. 
 

Toate documentele adoptate de Senatul UPIT în perioada 2016-2020 au fost publicate și pot fi 
consultate pe site-ul UPIT la adresa https://www.upit.ro/ro/senat/documente-universitate.  

Numărul documentelor adoptate/revizuite de-a lungul mandatului este pus în evidență prin 
tabelul de mai jos: 

 
Numărul regulamentelor, metodologiilor și procedurilor adoptate/revizuite de Senatul UPIT 

în mandatul 2016-2020 
Tabelul nr. 5 

 
Anul Număr 

Regulamente 
adoptate/revizuite 

Număr 
Metodologii 

adoptate/revizuite 

Număr 
Proceduri 

adoptate/revizuite 
2016 41 7 18 
2017 49 12 37 
2018 33 8 27 
2019 23 8 26 
Total 146 35 108 

 
  

https://www.upit.ro/_document/12532/plan_operational_2016-2017_centrul_ifr.pdf
https://www.upit.ro/_document/12533/planul_strategic_2016-2020_centrul_ifr.pdf
https://www.upit.ro/_document/12759/planul_operational_al_universitatii_din_pitesti_2017.pdf
https://www.upit.ro/_document/22627/planuri_operationale_pentru_primul_an_de_functionare_al_colegiului_tertiar_universitar_2017.pdf
https://www.upit.ro/ro/senat/documente-universitate/planuri-strategice-si-operationale-2016-2020
https://www.upit.ro/_document/23138/plan_operational_centrul_ifr_2017-2018.pdf
https://www.upit.ro/_document/24244/planul_operational_al_centrului_de_consiliere_si_orientare_in_cariera_2017-2018_ccoc.pdf
https://www.upit.ro/_document/24823/planul_operational_al_universitatii_din_pitesti_2018.pdf
https://www.upit.ro/_document/29956/plan_integrat_de_activitate_sistemul_informational_de_marketing_al_upit_2018-2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/30159/plan_de_activitate_al_centrului_pentru_activitati_sociale_cas_pentru_anul_universitar_2018-2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/30160/plan_operational_al_centrului_de_consiliere_si_orientare_n_carier_a_ccoc_pentru_anul_universitar_2018-2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/30563/planul_operational_al_centrului_ifr_2018-2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/30702/plan_de_audit_intern_al_calitatii_2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/31183/plan_de_activitate_privind_evaluarea_si_asigurarea_calitatii_cmcpu_2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/31270/planul_operational_al_universitatii_din_pitesti_2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/31512/programul_de_dezvoltare_a_sistemului_de_control_intern_managerial_in_upit_2019.pdf
https://www.upit.ro/_document/35847/plan_integrat_de_activitate_al_sistemului_informational_de_marketing_al_upit_pentru_2019-2010.pdf
https://www.upit.ro/_document/13150/raport_privind_evaluarea_si_asigurarea_calitatii_in_cadrul_universitatii_din_pitesti_2016.pdf
https://www.upit.ro/_document/25383/raport_privind_asigurarea_calitatii_in_upit.pdf
https://www.upit.ro/_document/31182/raport_de_activitate_al_centrului_pentru_managementul_calitatii_si_programe_universitare_in_anul_2018_cmcpu.pdf
https://www.upit.ro/_document/31271/raport_privind_implementarea_recomandarilor_aracis_de_evaluare_institutionala_2017.pdf
https://www.upit.ro/_document/31511/raport_privind_asigurarea_calitatii_in_cadrul_upit_2018.pdf
https://www.upit.ro/_document/35846/raport_de_activitate_al_sistemului_informational_de_marketing_al_upit_pentru_2018-2019.pdf
https://www.upit.ro/ro/senat/documente-universitate


 
4. Implicarea Senatului UPIT în activitățile comunității academice  
 

Prin activitatea sa, respectând atribuţiile ce îi revin conform dispozițiilor legale, Senatul 
Universității din Pitești  a contribuit la asigurarea unui mediu democratic şi echilibrat de desfăşurare 
a activităţii la nivelul universităţii noastre. 

În perioda 2016 - 2020, Președintele a reprezentat Senatul UPIT la diferite evenimente 
organizate în Universitatea din Piteşti, a avut apariții în mass-media în vederea promovării 
Universității din Pitești, a participat la diverse evenimente cu scopul creșterii vizibilității UPIT și a 
reprezentat Senatul UPIT la evenimente desfășurate în alte centre universitare din țară și străinătate. 
O parte a acestor activități pot fi vizualizate pe site-ul Senatului Upit la adresa 
https://www.upit.ro/ro/senat/implicarea-senatului-upit-in-activitatile-comunitatii-academice. 

Cu titlu de exemplu, se regăsesc mai jos câteva dintre aceste participări: 
 

         Ziua Europei – 9 mai 2017                             Sărbătorile Argeșului și Muscelului         Vizita la Universitatea din Pitești a                      
Excelenței sale, Dl XU FEIHONG,  
Ambasador al Republicii Populare       
 Chineze - 23 iunie 2017 

                                                                        

    
 

Vizita la Universitatea din Pitești a Ministrului Cercetării și Inovării, 
domnul prof.univ.dr. Puiu Lucian GEORGESCU – 22 septembrie 2017 

 
 

      Gala "10 pentru Argeș"- decembrie 2017                                     Ceremonia de aprindere a Flăcării Centenarului, Muzeul Golești 
                                                                                                                         - 19 ianuarie 2018 

                     
 

https://www.upit.ro/ro/senat/implicarea-senatului-upit-in-activitatile-comunitatii-academice
https://www.upit.ro/_image/25548/gala_10_pentru_arges.jpg


Centenarul Unirii Basarabiei cu România sărbătorit la Pitești            Premierea Echipei de Baschet Feminin a Universității din                                  
- 27 martie 2018                                                                                  Pitești - Noua Campioană Națională Universitară - 6 mai 2018 

         
 
Inaugurarea primei săli de festivități a UPIT - 14 mai 2018   Întâlnire cu reprezentanții Universității din Mansoura -decembrie 2018                

      
 
Ziua Studenților Internaționali - 7 iunie 2019                                Sfințirea  Paraclisului din incinta Universitatii din Pitești -   
                                                                                                        29 septembrie 2019 

   
 
5. Concluzii 
 

Senatul Universității din Pitești a promovat un comportament instituţional bazat pe respect 
între colegi, respect faţă de reguli, faţă de toate părţile interesate și faţă de instituţie. 

În activitățile desfășurate, s-a urmărit construirea unei culturi a dezbaterilor constructive, a 
comunicării libere și a transparenţei depline a deciziilor, dovadă în acest sens fiind și publicarea 
permantă a tuturor extraselor de ședință, a hotărârilor și a documentelor adoptate de Senatul UPIT 
pe site-ul Universității din Pitești. 

Apreciem că în relațiile cu toate celelalte structuri ale Universității din Pitești, Senatul și-a 
îndeplinit cu succes rolul de factor de echilibru şi de garant al libertăţii academice şi al autonomiei 
universitare. 

https://www.upit.ro/_image/25435/premiere.jpg
https://www.upit.ro/_image/30217/mansoura_university.jpg


Prin activitățile desfășurate, Senatul UPIT și-a adus în mod semnificativ contribuția la 
obținerea „Gradului de încredere ridicat” acordat de ARACIS Universității din Pitești în anul 2018. 

De asemenea, consider că Senatul UPIT a depus toate eforturile să soluționeze 
corespunzător problemele apărute și să-și îndeplinească onorabil atribuțiile asumate. Categoric, o 
parte a activităților puteau fi efectuate mult mai bine. Întotdeauna, s-a acționat însă echilibrat în 
vederea soluționării problemelor ivite, cu respectarea dispozițiilor legale și cu bună-credință. 

Prin implicarea și profesionalismul senatorilor - cadre didactice şi studenți - Senatul UPIT a 
contribuit la creșterea vizibilității Universității din Pitești, la intensificarea colaborărilor cu mediul 
socio-economic, implicându-se astfel activ în îndeplinirea misiunii didactice şi de cercetare a 
Universității din Piteşti pentru realizarea trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – 
servicii în comunitate. 

 
 

Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti, 
prof.univ.dr. Mihaela DIACONU 

  

https://www.upit.ro/_image/25384/ca_7_mai_2018.jpg


 
Anexa 1 

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Senatului Universității din Pitești 2016-2020 
 

Anexa 1 A 
Componenţa Comisiilor de specialitate ale Senatului Universității din Pitești la începutul 

mandatului 
(11.04.2016) 

 
Comisia nr. 1: COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI 
INOVARE 
1. Prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU 
2. Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL 
3. Prof.univ.dr. Paul BAIDAN 
4. Conf.univ.dr. Adrian CLENCI 
5. Lect.univ.dr. Laurențiu DEACONU 
6. Lect.univ.dr. Doru CONSTANTIN 
7. Student Andrițoiu Alexandru 
8. Student Zărnescu Georgiana 
9. Student Bănică Emilia Maria 

 
Comisia nr. 2: COMISIA PENTRU ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII 
1. Conf.univ.dr. Doina IACOMI – președinte 
2. Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU 
3. Conf. univ. dr. Alin MAZĂRE 
4. Conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL 
5. Conf. univ. dr. George Mihail MAN 
6. Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ 
7. Lect. univ. dr. Adriana LAZĂR 
8. Student Sanda Elena Larisa 
9. Student Preda Ana Mirela 
 
Comisia nr. 3: COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ACADEMICE ŞI DE AVIZARE A 

CONCURSURILOR DIDACTICE 
1. Prof. univ. dr. Ioan LIȚĂ – președinte 
2. Prof. univ. dr. Maria CONSTANTINESCU 
3. Prof. univ. dr. Eduard NIȚU 
4. Conf. univ. dr. Maria Magdalena STAN 
5. Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE 
6. Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 
7. Lect. univ. dr. Carmina POPESCU 
8. Student Cîrstea Florin 
9. Student David Constantin 

 
 
 



Comisia nr. 4: COMISIA PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII 
1. Conf. univ. dr. Nicolae BRÂNZEA – președinte 
2. Prof. univ. dr. Gheorghe ȘERBAN 
3. Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN 
4. Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
5. Lect. univ. dr. Adina DUMITRU 
6. Lect. univ. dr. Silvia BONCESCU 
7. Student Ion Constantin Andrei 
8. Student Ioana Cristina Georgiana 
9. Student Motorgeanu Ionela 
 
Comsia nr. 5: COMISIA PENTRU CARTĂ, CODURI ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR 
ONORIFICE 
1. Conf. univ. dr. Monica POPESCU – președinte 

2. Prof. univ. dr. Dinel POPA 
3. Conf. univ. dr. Laura CÎȚU 
4. Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU 
5. Conf. univ. dr. Doina POPESCU  
6. Lect. univ. dr. Gheorghe NEACȘU 
7. Student Pătrașcu Marian 

8. Student Florea Florin 
9. Student Popescu Ramona 
 
Comisia nr. 6: COMISIA PENTRU COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI 
PROBLEME STUDENŢEŞTI 
1. Lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu – Președinte 
2. Prof. univ. dr. Constantin STĂNESCU 
3. Prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ 
4. Conf. univ. dr. Emanuel SOARE 
5. Conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU 
6. Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI 
7. Student Oneață Carmen 
8. Student Toma Bogdan 
9. Student Munteanu Ionuț 
  



 
Anexa 1 B 

Componenţa Componenţa Comisiilor de specialitate ale Senatului Universității din Pitești la 
finalul mandatului 

 
Comisia nr. 1: COMISIA PENTRU CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE  ŞI 
INOVARE 
1. Prof. univ. dr. Dinel POPA – preşedinte 
2. Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL 
3. Prof.univ.dr. Adrian CLENCI 
4. Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN  
5. Conf.univ.dr. Daniel ROȘU   
6. Lect.univ.dr. Laurențiu DEACONU 
7. Student Vîjan Elena Andreea 
8. Student Iunker Paul Daniel 
9. Student Nicolae Valentina 
  
Comisia nr. 2: COMISIA PENTRU ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII 
1. Conf. univ.dr. Adriana Nicoleta LAZĂR – președinte 
2. Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU 
3. Prof. univ. dr. Gabriela PLĂIAȘU 
4. Conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL 
5. Conf. univ. dr. Victor BĂDESCU 
6. Conf. univ. dr. Alin MAZĂRE 
7. Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ 
8. Student Gul Elif Stela 
9. Student Păuna Liana Mihaela 
  
Comisia nr. 3: COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ACADEMICE ŞI DE AVIZARE A 
CONCURSURILOR DIDACTICE 
1. Prof. univ. dr.  Ioan LIȚĂ – președinte 
2. Conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU 
3. Conf. univ. dr. Maria Magdalena STAN 
4. Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE 
5. Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 
6. Lect. univ. dr. Carmina TOLBARU 
7. Conf. univ. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL 
8. Student Chipuc Simona   
9. Student Trandafir Anamaria Adriana 
 
Comisia nr. 4: COMISIA PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII 
1. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA – președinte 
2. Prof. univ. dr. Gheorghe ȘERBAN 
3. Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
4. Conf.univ.dr. Cristina BALDAN 
5. Lect. univ. dr. Adina DUMITRU 



6. Lect. univ. dr. Silvia BONCESCU 
7. Student Bădiță Vasile 
8. Student Ispas Eliza 
9. Student Călian Bianca Elena 

  
Comisia nr. 5: COMISIA PENTRU CARTĂ, CODURI ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR 
ONORIFICE 
1. Conf. univ. dr. Monica POPESCU – președinte 
2. Conf. univ. dr. Laura CÎȚU 
3. Conf. univ. dr. Doina POPESCU 
4. Lect. univ. dr. Gheorghe NEACȘU 
5. Lect.univ.dr. Gheorghiță STROE 
6. Lect. univ. dr. Alina MARINESCU 
7. Student Petrian Lorena Lenuța 
8. Student Surdescu Cătălin Valentin 
9. Student Nehoianu Marius 
  
Comisia nr. 6: COMISIA PENTRU COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI 
PROBLEME STUDENŢEŞTI 
1. Lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU – Președinte 
2. Prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ 
3. Conf. univ. dr. Liliana VOICULESCU 
4. Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU 
5. Lect. univ. dr. Tudor PETRESCU 
6. Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI 
7. Student Iordache Răzvan Ionuț 
8. Student Savu Georgiana Marinela 
9. Student Uta Bianca Mariana 
  



Anexa 2 
 

RAPORTUL COMISIEI NR.1 PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI 
INOVARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI PRIVIND ACTIVITATEA 

DESFĂŞURATĂ ÎN MANDATUL 2016-2020 
 

Comisia pentru CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE s-a 
întrunit pe parcursul mandatului 2016-2020 în mai multe şedinţe de lucru, în conformitate cu 
procesele verbale întocmite pentru şedinţele de Senat. 

Cele 105 documente alocate comisiei au fost analizate în mai multe şedinţe de lucru. În  
tabel următor sunt centralizate, funcţie de data intrării în comisie, şedinţele pentru analizarea 
documentelor: 

 
Nr. Anul 2016 Nr. Anul 2017 Nr. Anul 2018 Nr. Anul 2019 
1.  22.04.2016 1.  13.02.2017 1.  11.01.2018 1.  17.01.2019 

2.  09.05.2016 2.  23.02.2017 2.  02.02.2018 2.  21.03.2019 

3.  26.05.2016 3.  10.03.2017 3.  05.02.2018 3.  26.09.2019 

4.  08.06.2016 4.  03.04.2017 4.  06.02.2018 4.  14.10.2019 

5.  15.06.2016 5.  11.05.2017 5.  08.05.2018 5.  23.10.2019 

6.  22.06.2016 6.  08.06.2017 6.  06.06.2018 6.  18.11.2019 

7.  18.07.2016 7.  21.06.2017 7.  27.09.2018 7.  11.12.2019 

8.  28.07.2016 8.  18.09.2017 8.  19.10.2018   

9.  15.09.2016 9.  17.10.2017 9.  12.12.2018   

10.  20.09.2016 10.  13.11.2017     

11.  10.10.2016 11.  11.12.2017     

12.  03.11.2016       

13.  04.11.2016       

14.  25.11.2016       

15.  08.12.2016       

 
 Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare Şi Inovare este o comisie de specialitate ce 
are în componenţa sa 9 membri (6 cadre didactice şi 3 studenţi) cu actuala componenţă: 
 

Nr. Numele şi prenumele Facultatea 
1 Prof. univ. dr. Dinel POPA Mecanică şi Tehnologie 
2 Conf. univ. dr. Daniel ROȘU Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 
3 Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 
4 Prof. univ. dr. Adrian CLENCI Mecanică şi Tehnologie 



5 Lect. univ. dr. Laurențiu DEACONU Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 
6 Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN  Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 
7 Student Vîjan Elena Andreea Mecanică şi Tehnologie 
8 Student Nicolae Valentina Stiinţe Economice şi Drept 
9 Student Iunker Paul Daniel Stiinţe Economice şi Drept 

 
 Comisia 1 şi-a desfăşurat activităţile în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
comisiei de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare a Universităţii din Piteşti. 
 
 Activităţile Comisiei 1 s-au focalizat în principal pe analiza documentelor de tip proceduri, 
metodologii şi regulamente de organizare şi funcţionare referitoare la activitatea de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare şi inovare din cadrul Universităţii din Piteşti, elaborate de: 
 - prof. dr. rer. nat. Marius ENĂCHESCU, director CSUD, 
 - directorii şcolilor doctorale:  

1. Informatică, prof. univ. dr. Tudor BĂLĂNESCU 
2. Matematică, prof. univ. dr. Mirela ŞTEFĂNESCU  
3. Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, prof. univ. dr. Liliana MIHĂILESCU 
4. Filologie, prof. univ. dr. Ştefan GĂITĂNARU 
5. Biologie, prof. univ. dr. Alexandru-Gabriel MARINESCU 
6. Inginerie mecanică, prof. univ. dr. Nicolae-Doru STĂNESCU 
7. Ingineria autovehiculelor, prof. univ. dr. Dinel POPA 
8. Interdisciplinară, prof. univ. dr. Gheorghe GAVRILOAIA 

 - prof. univ. dr. Eduard NIŢU,  Prorector pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare, 
 - prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE, Prorector pentru Calitatea Învăţământului, 
 - prof. univ. dr. ing. Adriana Gabriela PLĂIAŞU, Director CCDI, 
 - conf. univ. dr. Mădălina BRUTU, Director Centrul IFR, 
 - conf. univ. dr. Amalia DUŢU, Director CMCPU, 
 - dr. fiz. Cătălin Marian DUCU, Director CRC&-Auto, 
 - lect. univ. dr. Andra PURAN, responsabil managementul calităţii, 
 - ş. l. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ, Director CTT  
şi alţii. 
 De asemenea, Comisia 1 a întocmit referate asupra Raportului privind starea Universităţi în 
anii 2016, 2017 şi 2018. Aceste rapoarte vizau analiza activităţilor de cercetare - inovare şi 
realizarea obiectivelor acestora în conformitate cu "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 încheierea acestui raport doresc să mulţumesc tuturor colegilor din Comisia 1 care şi-au 
înţeles şi şi-au asumat rolul şi implicarea în rezolvarea sarcinilor acestei comisii.  
 
Piteşti, 21.01.2020 
 

Preşedinte Comisia nr. 1, 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE  

A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 
prof. univ. dr. ing. Dinel POPA 



Anexa 3 
 
 

RAPORTUL COMISIEI NR. 2 PENTRU ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII A 
SENATULUI UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

ÎN MANDATUL 2016-2020  
 
 

Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii – CAEC – este o comisie de specialitate 
permanentă a Senatului Universităţii din Piteşti şi reprezenită o structură de lucru prin care Senatul 
controlează activitatea conducerii executive şi a Consiliului de Administraţie pe probleme în 
domeniul asigurării calităţii proceselor desfăşurate în Universitate. Aceasta funcționează respectând 
principiile prevăzute de Legea 1/2011, Carta Universităţii din Piteşti, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti, 2016-2020 şi Procedura privind desfăşurarea 
activităţii Senatului UPIT. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CAEC au fost stabilite prin 
Regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de Senatul Universităţii, în 2016. 

CAEC este formată din 9 senatori, dintre care 7 cadre didactice cu competenţe şi preocupări 
în domeniul asigurării calităţii şi 2 studenţi. Pe parcursul perioadei de raportare, componența 
comisiei s-a schimbat din motive obiective, a numărat 3 cadre didactice în funcția de președinte al 
comisiei (Prof. univ. ing. dr. Doina Iacomi, Conf. univ. dr. Alin Mazăre, Conf. univ. dr. Adriana 
Lazăr) și a înlocuit 2 membri numiți, pe rând, în funcția de Secretar al Senatului (conf. univ. dr. 
Adriana Lazăr și Lect. univ. dr. Ramona Duminică).  

Personal, îmi exercit rolul în funcția de președinte al Comisie nr. 2, începând cu data de 1 
decembrie 2017. 

În prezent, comisia de specialitate are în componență următorii membri: 
 

1. Conf. univ.dr. Adriana Nicoleta LAZĂR – președinte 

2. Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU 

3. Prof. univ. dr. Gabriela PLĂIAȘU 

4. Conf. univ. dr. Manuela CIUCUREL 

5. Conf. univ. dr. Victor BĂDESCU 

6. Conf. univ. dr. Alin MAZĂRE 

7. Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ 

8. Student Gul Elif Stela 

9. Student Păuna Liana Mihaela 

În perioada corespunzătoare mandatului 2016-2020, Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea 
Calităţii s-a întrunit în  şedinţe de lucru, în vederea analizării materialelor repartizate de către 
Secretariatul Senatului UPIT, a întocmit rapoarte şi procese verbale şi a prezentat Senatului avizele 
propuse în urma analizelor efectuate.  

 
Dintre activităţile desfăşurate în această perioadă pot fi menţionate: 
 



CAEC a analizat, avizat şi propus spre aprobarea Senatului 35 de documente precum 
regulamente, proceduri, metodologii, rapoarte ce au avut în vedere activități privind asigurarea 
calității în UPIT, enumerate mai jos.  

- 3 revizii ale Codului de asigurare a calităţii în Universitatea din Piteşti, în concordanţă cu 
viziunea, politica şi strategia Universităţii privind asigurarea calităţii, cu respectarea legilor 
în vigoare;  

- mai multe Planuri de activități privind asigurarea și evaluarea calității în UPIT 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calităţii şi 
Programe Universitare; 

- revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii 

- Regulamentul CEAC-U Pitești 

- Regulamentul privind elaborarea planurilor de învăţământ 

- Regulament privind examinarea si notarea studenţilor – ediția 2 

- Regulamentele privind activităţile profesionale studenţești studii universitare de 
licenţă/masterat, plus reviziile acestora 

- Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în 
universitatea din Piteşti - ediţiile 2 și 3 

- Regulamentul ERASMUS 

- Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul 
Colegiul terțiar nonuniversitar 

- Regulamentul de întocmire a statelor de funcții 2019-2020 

  

- Procedura de lucru privind planificarea activităţilor şi raportarea în sistemul de evaluare şi 
asigurare a calităţii în cadrul Universităţii din Piteşti 

- Procedura de sistem controlul documentelor și revizia acesteia 

- Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea  activitățiilor didactice și de 
suport desfășurate în UPIT 

- Procedura operațională pentru echivalarea situației școlare a studenților 2019 -revizia 2 

  

 
- Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera 

didactica in cadrul UPIT 



- Metodologia de evaluare a satisfactiei studentilor UPIT in raport cu produsul educational 
global 

De asemenea, CAEC a analizat și avizat anual conţinutul Raportului Rectorului cu privire la 
starea universităţii, în legătură cu situaţia evaluării şi asigurării calităţii activităţilor din cadrul 
universităţii, precum și Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calitatii și 
Programe Universitare CMCPU, 2018 și Raportul indicatori de performanta asumati in Planul 
strategic Prorector Viorel Nicolae 2019; 

 
Modul de lucru în cadrul comisiei de specialitate a respectat prevederile propriului 

regulament de organizare şi funcţionare, respectiv :  
- convocarea şedinţelor de lucru şi documentele în dezbatere au fost transmise prin e-

mail tuturor membrilor comisiei; 

- cvorumul de prezenţă la şedinţele de lucru a fost întotdeauna respectat; 

- la întrunirile comisiei au fost invitaţi, în scop de consultare, reprezentanţi ai 
structurilor executive ale Universităţii, iniţiatorii documentelor puse în discuţie şi 
persoanele implicate în materialele supuse analizei; 

- în urma analizei documentelor în cadrul comisiei au fost elaborate recomandări care 
le-au fost transmise inițiatorilor documentelor și au fost însuşite de către aceștia. 

 
Le mulţumesc cadrelor didactice şi studenţilor membri ai CAEC pentru implicarea şi efortul 

depus în desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor comisiei. 
 

Preşedinte Comisia pentru Asigurarea și Evaluarea Calităţii, 
Conf. univ. dr.  Adriana Lazăr 

 
Piteşti, 19.01.2020 
 
  



Anexa 4 
 

RAPORTUL COMISIEI NR. 3 PENTRU ACTIVITĂȚI ACADEMICE ȘI DE AVIZARE A 
CONCURSURILOR DIDACTICE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

ÎN MANDATUL 2016-2020 
 

din  10.01.2020 
 

Comisia pentru activităţi academice și de avizare a concursurilor didactice (Comisia 
nr.3) este o comisie cu caracter permanent înfiinţată în baza prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti. Competenţele, atribuţiile şi sarcinile 
comisiei sunt definite in Regulamentul de funcţionare a comisiei 3. 

 
Componenţa Comisiei nr.3  

 
La sfarsitul mandatului Comisiei 3 componenţa acesteia era: 

1. Prof. univ. dr.  Ioan LIȚĂ – președinte 

2. Conf. univ. dr. Octavian GRUIONIU 

3. Conf. univ. dr. Maria Magdalena STAN 

4. Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE 

5. Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 

6. Lect. univ. dr. Carmina TOLBARU 

7. Conf. univ. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL 

8. Student Chipuc Simona   

9. Student Trandafir Anamaria Adriana 

Sintetic, atributiile definite de regulamentul de funcţionare al comisiei sunt: 
- controlarea activităţii academice şi aconcursurilor didactice; 
- analizarea privind scoaterea la concurs a posturilor didactice şi aprobarea rezultatelor 

concursurilor;  
- avizarea anuală a programelor de studii; 
- avizarea anuală a structurii anului universitar, a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor şi a calendarului cu activităţile educaţionale specifice semestrelor 
universitare de studiu; 

- avizarea anuală a planurilor de învăţământ ale programelor de studii; 
- avizarea anuală a statelor de funcţii 

 
Comisia pentru activităţi academice si de avizare a concursurilor didactice (Comisia 

nr.3) s-a întrunit pe parcursul mandatului 2016-2020 în mai multe şedinţe de lucru, în conformitate 
cu procesele-verbale întocmite şi prezentate în registrul proceselor verbale.  
 Activităţile Comisiei 3 s-au focalizat în principal pe analiza, avizarea si controlul 
documentelor conform atributiilor definite de regulamentul de funcţionare al acesteia. 



 În ceea ce priveşte avizarea anuală a statelor de funcţii, a planurilor de învăţământ ale 
programelor de studii şi a programelor de studii din oferta educaţională a Universităţii din 
Piteşti, activităţi corelate, comisia şi-a îndeplinit atribuţiile de analiză şi avizare a lor. 

Cat priveşte avizarea anuală a structurii anului universitar, a Regulamentului privind 
activitatea profesională a studenţilor şi a calendarului cu activităţile educaţionale specifice 
semestrelor universitare de studiu a fost îndeplinită anual de comisia 3, aceasta s-a facut conform 
atribuţiilor acesteia.  

Comisia a analizat şi avizat proiecte de regulamente, metodologii şi proceduri care 
vizează desfăşurarea diverselor activităţi educaţionale repartizate de conducerea Senatului. 

Comisia a analizat şi elaborarat unele puncte de vedere, prezentate ulterior Senatului, cu 
privire la anumite documente. 

Sintetic, privind activitatea comisiei, remarcam ca s-au respectat prevederile regulamentare 
cu mici exceptii:  

- convocarea şedinţelor de lucru şi documentele în dezbatere au fost transmise prin e-
mail tuturor membrilor comisiei; 

- cvorumul de prezenţă la şedinţele de lucru a fost întotdeauna respectat; 

- la întrunirile comisiei, au fost invitate, în scop de consultare, persoanele implicate în 
materialele supuse analizei.  

- prezenţa relativ slabă a studenţilor la sedinţele comisiei,  

În concluzia prezentului Raport de activitate al Comisiei 3 a Senatului UPIT remarc faptul 
că prin activitatea ei au fost semnalate si indreptate o serie de neconformităţi ale documentelor 
analizate, ceea ce dovedeste buna desfasurare a activitatii acestei comisii. Personal, doresc să 
mulţumesc tuturor colegilor din Comisia 3 care şi-au înţeles şi şi-au asumat rolul şi implicarea în 
rezolvarea sarcinilor acestei comisii. Conform celor mentionate apreciez activitatea acestei comisii 
cu calificativul FOARTE BINE. 
 

 
 
 

 
 

Prof. univ. dr. Ioan LIȚĂ 
Preşedinte al Comisiei nr.3  

 
 
 

 
 
  



Anexa 5 
 

RAPORTUL COMISIEI NR. 4 PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII 
DIN PITEŞTI  

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MANDATUL 2016-2020 
 

 
Comisia pentru analiza resurselor universității – este o comisie de specialitate permanentă a 

Senatului Universităţii din Piteşti şi reprezintă o structură de lucru prin care Senatul controlează 
activitatea conducerii executive şi a Consiliului de Administraţie pe are competenţe în ceea ce 
priveşte analiza şi monitorizarea situației financiare a universității pe surse de finanțare și tipuri de 
cheltuieli, a situației personalului instituției, conform Legii 1/2011 (art. 130, punctele a și c, 
referitoare la Raportul de activitate privind starea universității) și obiectivul general 1 (1.3, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.11) din Anexa la Contractul de management al Rectorului, încheiat cu Senatul universitar 
precum şi de analiza a alocării şi utilizării respectivelor resurse, inclusiv a patrimoniului. 

Aceasta funcționează respectând principiile prevăzute de Legea 1/2011, Carta Universităţii 
din Piteşti, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti, 2016-
2020 şi Procedura privind desfăşurarea activităţii Senatului UPIT. Organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile comisiei au fost stabilite prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat 
de Senatul Universităţii, în 2016. 

Comisia pentru analiza resurselor universității este formată din 9 senatori, dintre care 6 
cadre didactice cu competenţe şi preocupări în domeniul asigurării calităţii şi 3 studenţi.  

 
În prezent, comisia de specialitate are în componență următorii membri: 
 

Comisia nr. 4: COMISIA PENTRU ANALIZA RESURSELOR UNIVERSITĂȚII 

1. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA – președinte 
2. Prof. univ. dr. Gheorghe ȘERBAN 
3. Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
4. Conf. univ. dr. Cristina BALDAN 
5. Lect. univ. dr. Adina DUMITRU 
6. Lect. univ. dr. Silvia BONCESCU 
7. Student Bădița Vasile 
8. Student Ispas Eliza 
9. Student Călian Bianca Elena 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti 2016-2020, şi la solicitarea conducerii Senatului, în perioada legislaturii 2016-2020, Comisia 
pentru analiza resurselor universității a analizat, avizat şi propus spre aprobare plenului 30 de 
documente enumerate mai jos: 
1. Planul strategic al UPIT 
2. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare continuă Muntenia+Anexa 

Procedura privind managementul calităţii programelor de formare continuă din cadrul Centrului 
de Formare Muntenia 

3. Procedura operațională privind fundamentarea, încasarea  şi evidenţa taxelor de școlarizare 
4. Procedura de determinare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în regim de plata 

cu ora în cadrul Şcolii Doctorale "INGINERIE MECANICĂ" 



5. Buget IFR 
6. Procedura de determinare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în regim de plata 

cu ora în cadrul Şcolii Doctorale "INGINERIA AUTOVEHICULELOR" 
7. Procedura operaţionala privind cuantumul și destinația regiei UPit aferentă proiectelor și 

contractelor de cercetare 
8. Procedura de fundamentare a valorii prestaţiilor pentru remunerarea activităţilor în regim de 

plata cu ora în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinară 
9. Regulament de organizare si funcţionare a Direcţiei Economice 2017  
10. Planul anual al achiziţiilor publice 2017, Execuţia bugetara, Bilanţul si Bugetul de venituri si 

cheltuieli (2016) 
11. Metodologia privind evaluarea periodică a cadrelor didactice 
12. Raport de audit academic 
13. Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenţă si masterat 
14. Procedura restituire taxe studenţi internaţionali  
15. Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de licenţă şi masterat, noua ediţie 
16. Buget de venituri si cheltuieli IFR, 2017-2018  
17. Bugetul de venituri și cheltuieli 2018 
18. Procedura privind restituirea taxelor de școlarizare pentru cetățeni străini și studenți 

internaționali – revizie 
19. Planul anual al Achiziţiilor publice 2018 
20. Strategia anuala de achiziţii publice pentru anul 2018 
21. Raport execuţia bugetara si bilanţul pe 2017  
22. BVC 2017 – final 
23. BVC programe de studii Centru IFR 
24. Raport privind starea UPIT 2018 
25. Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare, 

pentru programele de studii de licență și masterat 
26. BVC 2019- INITIAL 
27. BVC 2019-2020 Colegiul Terţiar Nonuniversitar 
28. BVC Centru IFR 
29. Raport anual DGA 
30. Raport indicatori de performanta asumaţi in Planul strategic (Prorector Emanuel Soare) 2019 

Modul de lucru în cadrul comisiei de specialitate a respectat prevederile propriului 
regulament de organizare şi funcţionare, convocarea şedinţelor de lucru şi documentele în dezbatere 
au fost transmise prin e-mail tuturor membrilor comisiei, cvorumul de prezenţă la şedinţele de lucru 
a fost întotdeauna respectat.  

La întrunirile comisiei au fost invitaţi iniţiatorii documentelor, în scop de consultare şi apoi 
au fost făcute recomandări, comisia a venit cu propuneri de modificare a documentelor acolo unde 
au fost semnalate neconformităţi ale documentelor analizate, ceea ce dovedeşte o bună desfăşurare a 
activităţii acestei comisii. 

 
Personal, doresc să mulţumesc tuturor colegilor din Comisia nr. 4 care şi-au asumat rolul şi 

implicarea în activitatea acestei comisii. Conform celor menţionate apreciez activitatea acestei 
comisii cu calificativul FOARTE BINE. 

Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA, 
Preşedinte al Comisiei nr. 4 



  
 

Anexa 6 
 

RAPORTUL COMISIEI NR. 5 PENTRU CARTĂ, CODURI  
ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE 
 A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI  

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MANDATUL 2016-2020 
 
 
 Comisia nr. 5 a Senatului Universităţii din Piteşti a fost înfiinţată la începutul mandatului 
2016-2020 (11 aprilie 2016), o dată cu aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Senatului. În aceeaşi şedinţă a Senatului a fost aprobată componenţa comisiei. În 
prezent, cei nouă membri ai comisiei sunt: conf. univ. dr. Popescu Monica (preşedinte), conf. univ. 
dr. Cîţu Laura, conf. univ. dr. Popescu Doina, lect. univ. dr. Marinescu Alina, lect. univ. dr. Neacşu 
George, lect. univ. dr. Stroe Gheorghiţă, studenţii Surdescu Cătălin Valenti, Petrian Lorena Lenuţa, 
Nehoianu Marius.  
 Membrii comisiei au participat la şedinţele comisiei, au dezbătut în mediul online, au 
participat la şedinţele ordinare ale Senatului şi la şedinţele festive ale Senatului. 
 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, comisia pentru cartă, coduri şi de 
acordare a titlurilor onorifice a analizat, avizat şi propus spre aprobare Senatului următoarele 
proiecte de regulamente, metodologii, coduri şi proceduri transmise de Consiliul de Administraţie: 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi deontologie academică; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de analiză şi disciplină; 
- Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii 2016-2017; 2018-2019; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii Universităţii din Piteşti; 
- Procedura operaţională „Organizarea şi desfăşurarea referendumului universitar pentru 

alegerea modalităţii de desemnare a rectorului” – revizie 2019; 
- Procedura operaţională privind adoptarea şi monitorizarea implementării hotărârilor 

Consiliului de Administraţie şi ale Senatului Universităţii din Piteşti – 2016; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului de Relaţii Publice şi Registratură – 

ediţia a doua - 2017; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului audit public intern – 2017; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative – ediţia 1 - 

2017; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii din Piteşti – ediţia a doua - 2017; 
- Procedura privind mobilitatea internă, dintr-un departament în altul,a personalului didactic 

şi de cercetare din cadrul Universităţii din Piteşti; 
- Planul operaţional al Centrului de consiliere şi orientare în carieră – 2017; 
- Regulamentul privind criteriile de redistribuire anuală a locurilor cu finanţare de la bugetul 

de stat – 2018 (în acest caz, avizul a fost negativ); 
- Procedura operaţională de securitate şi sănătate ocupaţională privind metodologia de 

instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă – 2017; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii în domeniul SSM – 2017; 
- Carta auditului intern – 2017; 
- Procedura de lucru privind planificarea activităţii de audit public intern - 2017; 



- Procedura de lucru privind desfăşurarea misiunilor de audit public intern de asigurare – 
2017; 

- Procedura de lucru privind elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public 
intern – 2017; 

- Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern – 2017; 
- Metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanţelor activităţii personalului didactic şi 

de cercetare din Universitatea din Piteşti. Iniţial, acest document a fost analizat de comisia 
5, pentru ca, ulterior, doar doi membri ai comisiei să facă parte din comisia de elaborare a 
ediţiei actuale a metodologiei (Popescu Monica şi Cîţu Laura), alături de cadre didactice 
senatori reprezentanţi ai tuturor facultăţilor. Documentul a necesitat un volum impresionant 
de muncă, finalizându-se după consultări cu întreaga comunitate academică. 

  
 În afara documentelor transmise de Consiliul de Administraţie, Comisia nr. 5 a Senatului a 
iniţiat următoarele documente: 

- Procedura de alegeri valabilă pentru completarea structurilor de conducere în cazul 
vacantării unui loc pe perioada derulării mandatului; 

- Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 
2020-2024 – ediţia a doua – 2019; 

  
 Alături de celelalte comisii de specialitate ale Senatului, comisia pentru cartă, coduri şi de 
acordare a titlurilor onorifice a realizat anual referate în vederea validării în Senat a Raportului 
anual al Rectorului privind starea universităţii. Conform legii, aceste referate realizate de comisiile 
de specialitate ale Senatului sunt documente publice. De asemenea, comisia a analizat şi avizat 
Planul Strategic, Planurile operaţionale ale Universităţii din Piteşt şi Raportul semestrial privind 
implementarea planului strategic. Membrii comisiei 5 au analizat în fiecare an statele de funcţii ale 
personalului didactic.  
 La solicitarea preşedintelui Senatului, comisia 5 a analizat şi avizat proiecte de hotărâri de 
Senat precum: cererea de mutare dintr-un departament în altul a unui cadru didactic, etc. 
 În perioada 2016-2020, Carta Universităţii din Piteşti a fost modificată de două ori (2016 şi 
2019), iar comisia nr. 5 a avut observaţii semnificative. 
 În mandatul 2016-2020, comisia pentru cartă, coduri şi de acordare a titlurilor onorifice a 
analizat şi avizat următoarele propuneri de acordare a titlurilor onorifice: 

- membru de onoare al Senatului UPIT: conf.univ.dr.ing. Doina Iacomi; 
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti: prof. univ. dr. Abdellatif Miraoui 

(preşedintele AUF), prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae (Univ. Petrol-Gaze din Ploieşti), 
prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Univ. Al.I.Cuza Iaşi), academician prof. univ. dr. ing. 
Florin Gheorghe Filip, prof. univ. dr. emerit Silviu Angelescu (Univ. Bucureşti), prof. univ. 
dr. Vlad Ciurea (Univ. de Medicină şi Farmacie Bucureşti), prof. univ. dr. Sorin Mihai 
Cîmpeanu (USAMV Bucureşti), prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv (Secretar de Stat în 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Univ. Politehnică din Bucureşti). 

 
      Conf. univ. dr. Popescu Monica, 
   Preşedinte Comisia pentru cartă, coduri şi de acordare a titlurilor onorifice 
  



Anexa 7 
 

RAPORTUL COMISIEI NR. 6 PENTRU COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
ŞI PROBLEME STUDENŢEŞTI  

 A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI  
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MANDATUL 2016-2020 

 
 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din 
Piteşti 2016-2020, şi la solicitarea conducerii Senatului, în perioada legislaturii 2016-2020, Comisia 
pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti a analizat, avizat şi propus spre 
aprobare plenului următoarele documente, precum şi revizii şi modificări ale acestora, periodice sau 
necesare în urma modificărilor legislative incidente: 

 
 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A „SERVICIULUI PRIVAT 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ” DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ AI PRORECTORULUI PENTRU 
RELAŢIA CU STUDENŢII, ABSOLVENŢII ŞI MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

 PROCEDURĂ PRIVIND RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI PE POSTURI 
ÎN AFARA ORGANIGRAMEI ÎN PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 
NERAMBURSABILE ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACTIVITATEA CABINETELOR 
MEDICALE DIN CADRUL UPIT 

 RAPORT PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DREPTURILOR ŞI 
OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 RAPORTUL PRIVIND STAREA UNIVERSITATII 2018 

 REGULAMENT PRIVIND ACCESUL UTILIZATORILOR LA COLECTIILE SI 
SERVICIILE UNIVERSITATII DIN PITESTI 

 PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR IN 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE 
CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA 

 RAPORTUL PE ANUL 2018 AL DIRECTORULUI GENERAL ADMINISTRATIV 

 RAPOARTELE PRORECTORILOR UPIT CU PRIVIRE LA STADIUL INDEPLINIRII 
INDICATORILOR DE PERFORMANTA ASUMATI PRIN PLANUL STRATEGIC 
PENTRU PERIOADA 2016-2018 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI PENTRU 
ACTIVITĂŢI SOCIALE - REVIZIE 

 REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI 
CONSULTATIV AL RECTORULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI (CCR-UPIT) 

 REGULAMENT   DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UPIT MEDIA 



 REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE 
MARKETING UNIVERSITAR 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI DE  
COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI REGISTRATURĂ 

 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE 
LICENŢĂ ŞI MASTERAT 

 PROCEDURA DE SISTEM ÎN VEDEREA SOLUTIONAREA PETITIILOR IN CADRUL 
UPIT 

 PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA SITUATIA 
FINANCIARA A PROIECTELOR POSDRU SI POS CCE NEVALIDATE SI 
NEINCASATE PANA LA 28.02.2018, IMPLEMENTATE IN PERIOADA 2010-2015 

 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA UNICĂ ÎN SISTEM 
INFORMATIZAT A UTILIZATORILOR BIBLIOTECII, ELIBERAREA ŞI VIZAREA 
PERMISULUI DE BIBLIOTECĂ 

 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACHIZIŢIA DE PUBLICAŢII TIP CARTE, 
SERIAL, PRECUM ŞI A ALTOR TIPURI DE DOCUMENTE 

 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRELUCRAREA UNITĂŢILOR DE 
BIBLIOTECĂ  ÎN SISTEM AUTOMATIZAT 

 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND COMUNICAREA COLECŢIILOR 
BIBLIOTECII PRIN SĂLILE DE LECTURĂ ŞI PRIN ÎMPRUMUTUL PUBLICAŢIILOR 
LA DOMICILIU 

 REGULAMENT PRIVIND ACCESUL UTILIZATORILOR LA COLECŢIILE ŞI 
SERVICIILE BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII 
UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 REGULAMENT INTERN AL BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI SI 
DEZINFECTIEI SPATIILOR DE INVATAMANT, CAMINE SI CANTINE DIN 
CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 RAPORTUL SEMESTRIAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 
AL UPIT AL RECTORULUI – 2017 

 RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL 
ADMINISTRATIV – 2017 

 METODOLOGIA DE DECONTARE A ABONAMENTELOR DE TRANSPORT INTERN 
SI/SAU EXTERN PENTRU STUDENTII STRAINI AI UPIT 2017 

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU 
ACTIVITATI SOCIALE 

 METODOLOGIA DE EVALUARE PERIODICA A CADRELOR DIDACTICE 

 RAPORTUL PRIVIND STAREA UNIVERSITATII - 2016 



 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII 
STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016/2017 LA UNIVERSITATEA DIN 
PITEŞTI 

 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 
ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 LA UNIVERSITATEA DIN 
PITEŞTI 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE 
CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

 PROCEDURĂ PRIVIND MONITORIZAREA INSERŢIEI SOCIO-PROFESIONALE  A 
ABSOLVENŢILOR DIN UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI PE PIAŢA MUNCII 

 PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE INFORMARE A STUDENŢILOR/ 
ABSOLVENŢILOR/ ELEVILOR DE LICEU DIN ANII TERMINALI PRIVIND 
OPORTUNITĂŢILE DE DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE 

 PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ ŞI 
VOCAŢIONALĂ, CONSILIERE ÎN CARIERĂ, CONSILIERE ŞI EVALUARE 
PSIHOLOGICĂ 

 REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE 
LICENŢĂ ŞI MASTERAT 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE A CĂMINELOR ŞI 
CANTINELOR STUDENŢEŞTI 

 RAPORT PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DREPTURILOR SI 
OBLIGATIILOR STUDENTILOR IN UNIVERSITATEA DIN PITESTI AN 
UNIVERSITAR 2015-2016 

 CONTRACT DE STUDII 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE A CENTRULUI PENTRU 
RELAŢII INTERNAŢIONALE. 

Menţionăm că, la multe dintre dezbaterile ce au precedat avizarea acestor documente, au fost 
invitaţi iniţiatorii, precum şi persoane vizate de efectele aprobării şi aplicării prevederilor înscrise. 
Activitatea comisiei a fost una foarte bună, caracterizată de armonie şi spirit lucrativ. Singurul 
aspect negativ a fost întotdeauna absenteismul cronic şi neimplicarea reprezentanţilor studenţilor în 
comisie, semnalat în numeroase rânduri conducerii Senatului. 
 
 

Preşedintele Comisiei, 
 Lect. univ. dr. Mircea Bărbuceanu 

 


