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Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 105 din data 25.07.2022

cu privire la aprobarea Mandatului de Negociere

între Universitatea din Pitești și Universitatea POLITEHNICA București

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Educaţiei, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti,

precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu

cele ale Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului

Universităţii din Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din

data de 22.07.2022, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 25.07.2022,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea Mandatului de Negociere acordat Comisiei de Negociere a Universității din Pitești,

coordonată de către Președintele Comisiei, în persoana Rectorului Universității din Pitești, în

vederea începerii procesului de negociere privind înființarea Universității Naționale de Științe și

Tehnologie POLITEHNICA (UNSTP), prin asocierea celor două universități inițiatoare, respectiv

Universitatea din Pitești și Universitatea POLITEHNICA București, (Anexa 1).

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri..

PREŞEDINTELE SENATULUI, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ
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Anexa 1

MANDAT DE NEGOCIERE

Comisia de Negociere a Universității din Pitești [CN-UPIT] aprobată de către Consiliul de Administrație al Universității din
Pitești [UPIT], coordonată de către Președintele Comisiei de Negociere [CN-UPIT], în persoana Rectorului Universității
din Pitești [UPIT] este împuternicită de către Senatul Universității din Pitești [UPIT] prin acest Mandat de Negociere, să
inițieze și să poarte negocierile prealabile în vederea înființării Universității Naționale de Științe și Tehnologie
POLITEHNICA [UNSTP], înființată prin asocierea a două universități inițiatoare ale acestui proces și anume Universitatea
Politehnica din București și Universitatea din Pitești.

În acest scop, CN-UPIT va face toate demersurile necesare pentru stabilirea în bună cooperare cu partenerii noștri din
Universitatea Politehnica București a conținutului Actului Constitutiv și al Cartei Universitare a noii universități [UNSTP].

Principiul fundamental de negociere de la care CN-UPIT va începe acest demers este acela de păstrare a specificului și a
autonomiei locale a fiecăreia dintre universitățile ce purced la acest act de asociere, care în acest mod vor deveni extensii
universitare ale UNSTP, cu luarea deciziilor strategice prin consens, într-un Consiliu de Coordonare al UNSTP, constituit
paritar, cu reprezentanți delegați de către cele două extensii universitare ale UNSTP.

Acest Consiliu de Coordonare își încheie misiunea la momentul înființării UNSTP urmând a constitui nucleul
Consiliului de Administrație al viitoarei universități, asigurând astfel concordanța cu legea educației.

Comisia de Negociere a UPIT [CN-UPIT] va depune toate eforturile necesare pentru ca procesul de negociere să se deruleze
în cele mai bune condiții, cu eficiență, flexibilitate, raportare la realitățile mediului socio-economic actual și ale sistemului
de educație din România precum și ale educației și formării profesionale în plan internațional.

Înaintea fiecărei runde de negociere, CN-UPIT va dezbate în Consiliul de Administrație al UPIT obiectivele și categoriile
de elemente ce urmează a fi negociate cu stabilirea țintelor UPIT precum și a marjelor de negociere și/sau a acelor elemente ce
se doresc în mod deosebit a fi obținute. Cu toate aceste elemente sintetizate într-un capitol de negociere bine definit, pe
domeniile mari de activitate ale viitoarei UNSTP, CN-UPIT va informa Senatul UPIT precum și partenerii din Universitatea
Politehnica București și va duce la bun sfârșit negocierea capitolului respectiv.

In cazul unui impas major al negocierilor, CN-UPIT va prezenta CA UPIT cauzele impasului și funcție de dimensiunea și de
complexitatea acestuia se va ajunge și la consultarea Senatului UPIT, care va decide în consecință asupra modalității de
ieșire din impas.

Data: 25.07.2022

RECTOR PREȘEDINTE DE SENAT

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542

http://www.upit.ro


