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Regulament 

privind funcţionarea Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, 

dezvoltare şi inovare a Senatului Universităţii din Piteşti 

 

I Introducere  

Art.1. Comisia nr.1 pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare a Senatului Universităţii din Piteşti 

este o comisie de specialitate ce are componenţa sa  9 membri (6 cadre didactice şi 3 studenţi) şi s-a 

constituit în baza hotărârii Senatului din 11.04.2016,  

Mandatul Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare a Senatului are aceeaşi durată cu 

mandatul Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art.2. Prezentul  regulament a fost elaborat în baza prevederilor:  

� Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

� Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare  

� Legii nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările şi 

completările următoare 

� Cartei Universităţii din Piteşti 

 

II Obiective, structura si funcţionare 

Art.1. Obiective 

Comisia Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare are următoarele obiective: 

a)  analizează şi monitorizează rezultatele activităţii de cercetare, conform Legii 1/2011 (art. 130, 

punctul d, referitor la Raportul de activitate privind starea universităţii) şi obiectivul general 4 din 

Anexa la Contractul de management al Rectorului, încheiat cu Senatul universitar;  

b)  întocmeşte materiale şi rapoarte, care sunt supuse dezbaterii şi aprobării Senatului după ce au 

întrunit acordul majorităţii membrilor acestora. Membrii comisiilor permanente se pot consulta şi 

vota şi prin corespondenţă scrisă (e-mail, fax) sau prin Skype; 
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c)  aprobă regulamentele şcolilor doctorale, metodologii şi proceduri CSUD; 

d)  sprijină şi orientează activitatea de cercetare în concordanţă cu Strategia de cercetare a 

universităţii, a planurilor de cercetare din departamente, facultăţi şi centre de cercetare; 

e) promovează  participarea la programele naţionale şi internaţionale de cercetare; 

f)  comisia avizează cererile de înfiinţare a noilor centre si structuri de cercetare; 

g)  avizează propunerile Consiliului de administraţie privind acordarea premiilor pentru cercetarea 

ştiinţifică; 

h)  elaborează şi supune aprobării Senatului criteriile de apreciere a activităţilor ştiinţifice; 

i) analizează şi propune premierea studenţilor ce participă la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

naţionale. 

 

Art.2. Structura  

a) Comisia pentru cercetare ştiinţifica, dezvoltare şi inovare a Senatului Universităţii din Piteşti are 

următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. 

b) Biroul Comisiei  pentru cercetare ştiinţifică dezvoltare şi inovare a Senatului este format din 3 

membri:  preşedinte, un cadru didactic şi un student. 

Un membru al comisiei sau preşedintele poate fi revocat din funcţie la cererea proprie (demisie), la 

cererea justificată a Preşedintelui Senatului - făcută din iniţiativa  acestuia sau ca urmare a sesizărilor 

justificate formulate  de unul sau mai mulţi  membri ai comisiei. Desemnarea unui nou preşedinte se face 

în termen de 10 zile. Comisia îşi va desemna un nou preşedinte prin vot deschis, cu majoritatea voturilor 

membrilor săi. Înlocuirea unui membrului revocat se face în acord cu prevederile Senatului. Revocarea 

din funcţie va fi aprobată de Senat. 

 

Art.3. Funcţionarea  

a)  Comisia pentru cercetare ştiinţifica, dezvoltare şi inovare a Senatului se reuneşte lunar, în 

sesiuni ordinare, şi în sesiuni extraordinare la convocarea Preşedintelui. 

b)  Reuniunile ordinare ale Comisiei se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data fixata, iar sesiunile 

extraordinare  se anunţa înainte cu 3 zile. Anunţul cuprinde  şi ordinea de zi a şedinţei. 
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c)  Comisia Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare este legal constituită dacă 

sunt prezenţi sau şi-au exprimat votul  prin e-mail, fax sau Skype două treimi din numărul 

membrilor.  

d)  La reuniunile Comisiei Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare pot asista şi 

invitaţi, cu aprobarea Preşedintelui Senatului sau a membrilor comisiei. Prezenţa lor este limitată 

la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi.  

e)  În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi 

inovare adoptă hotărâri proprii. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi sau 

dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor.  

f)  Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, care este semnat de Preşedinte. 

Copiile şi extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea preşedintelui.  

g)  Comisia Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare îşi poate constitui comisii de 

specialitate cu caracter consultativ.  

 

Art.4. Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui si ale secretarului 

a) Atribuţiile preşedintelui 

- convoacă şi prezidează Comisia Senatului pentru Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare; 

- stabileşte ordinea de zi;  

- asigură redactarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Comisiei şi informează Comisia cu privire la 

execuţia acestora;  

- reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul şi cu celelalte organisme de conducere academică.  

b) Atribuţiile vicepreşedintelui 

- îndeplineşte sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează; 

- înlocuieşte preşedintele prin delegare de atribuţii, în cazul în care preşedintele  

nu-şi poate exercita mandatul. 

c) Atribuţiile secretarului 

- asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei;  
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- asigură redactarea proceselor verbale, a rapoartelor împreună cu Preşedintele şi consemnează 

toate documentele consiliului; 

- are responsabilitatea arhivei Comisiei. 

Art.5. Relaţia cu organismele de conducere academică 

a)  Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică, dezvoltare şi inovare se subordonează Senatului, 

realizând politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii din 

Piteşti.  

b)  Analizează şi avizează raportul anual de cercetare ştiinţifica  pentru anul precedent. 

c)  Comisia elaborează anual un raport de activitate ca va fi prezentat Senatului. 
 

Art.6. Dispoziţii tranzitorii şi finale  

a)  Regulamentul de funcţionare intră în vigoare la data adoptării în şedinţa Senatului. 

b)  Modificarea regulamentului se propune de către Comisie şi  se aprobă prin hotărârea Senatului 

Universităţii din Piteşti. 

 

Adoptat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti  din data de 21.06.2016 

  

Preşedinte,       Membri,   

Prof. univ. dr. Dinel POPA      Prof.univ.dr. Liliana MIHĂILESCU                                                  

        Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL 

        Conf.univ.dr. Adrian CLENCI 

        Lect.univ.dr. Laurențiu DEACONU 

        Lect.univ.dr. Doru CONSTANTIN   

        Student Andrițoiu Alexandru 

        Student Bănică Emilia Maria 

        Student Ioana Cristina Georgiana 


