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Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Comisiei pentru analiza resurselor universităţii 

 

I. Dispoziţii generale  
 

Art. 1 Comisia pentru analiza resurselor universităţii este o comisie permanentă a Senatului 

Universităţii din Piteşti (comisia nr. 4). 

Art. 2  Comisia pentru analiza resurselor universităţii îşi desfăşoară activitatea în baza 

următoarelor acte normative: 

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
- Carta Universităţii din Piteşti, adoptată in anul 2011 şi avizată de M.E.C.T.S. 
- Regulamentul Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 3  Comisia 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 repectivelor resurse, inclusiv a patrimoniului.  

Art. 4 Comisia monitorizează activitatea, efectuează analize şi întocmeşte rapoarte periodice 

referitoare la situaţii financiare care privesc starea patrimoniului Universităţii din Piteşti şi 

buna lui gestionare. 

Art. 5 Rapoartele de monitorizare şi control vor fi prezentate periodic şi discutate în plenul 

Senatului, stând la baza rezoluţiilor senatului universitar (cf. art.208 (3) din Legea 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare). 

 
 

II. Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru analiza resurselor universităţii  

 
 

Art. 6 Comisia este formată din 9 senatori, dintre care 6 cadre didactice şi 3 studenţi. 

Componenţa comisiei şi orice modificare a componenţei comisiei va fi aprobată de 

Senat, în conformitate cu Regulamentul Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 7 Comisia are următoarea structură: preşedinte, secretar şi membri. 

Art. 8  Membrii comisiei pot fi revocaţi de Senat pentru nerespectarea sarcinilor asumate, la 

iniţiativa Preşedintelui Senatului sau a Preşedintelui Comisiei. 
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Art. 9 Comisia este condusă de un preşedinte ales din rândurile membrilor, în conformitate cu 

Regulamentul Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 10 Comisia este convocată în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare de către 

preşedintele acesteia prin întruniri la Sediul Senatului sau în mediul online. Comisia 

poate fi convocată şi de Preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti. Preşedintele 

Senatului poate participa la şedinţele, fără drept de vot. 

Art. 11 Comisia este legal întrunită daca la şedinţa respectivă sunt prezenţi minim 2/3 din 

numarul din membrilor acesteia. 

 

 

III. Atribuţiile comisiei 

 
 

Art. 12 În vederea îndeplinirii atribuţiilor, comisia este mandatată prin votul Senatului 

universităţii pentru monitorizarea şi analiza diverselor resurse umane, materiale şi 

financiare. Mandatul primit trebuie să conţină indicarea resursei specifice care trebuie 

monitorizată şi analizată, compartimentele/departamentele specifice ale universităţii 

care vor sprijini comisia şi timpul necesar analizei. Membrii comisiei se pot autosesiza 

cu privire la diverse aspecte care intră în atribuţiile comisiei şi pot solicita Senatului 

universităţii mandat pentru analiza respectivei situaţii.  

Art. 13 În conformitate cu hotărârea Senatului universităţii, comisia poate solicita diverselor 

compartimente/departamente ale universităţii documente care să permită 

monitorizarea şi analiza resurselor pentru care a fost mandatată. 

Art. 14  În urma procesului de monitorizare şi analiză, comisia prezintă în faţa Senatului un 

raport de activitate. 

Art. 15 Hotărârile comisiei se consideră legale daca în urma votului acestea au întrunit  

jumatate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. 

 

 

IV. Dispoziţii finale 

 
 

Art. 16 Prezentul regulament se aproba de către Senatul Universităţii din Piteşti şi intră în 

vigoare de la data aprobării. 

Art. 17 Modificări ulterioare ale prezentului regulament se aprobă de către Senatul universităţii.  
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Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data 

de ……………. 

 

Preşedinte,       Membri, 
Conf. univ. dr. Nicolae BRÂNZEA    Prof. univ. dr. Gheorghe ȘERBAN 

        Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 

         Conf.univ.dr. Cristina BALDAN 

Secretar,       Lect. univ. dr. Adina DUMITRU 

Lect. univ. dr. Silvia BONCESCU    Lect. univ. dr. Silvia BONCESCU 

       Student Ion Constantin Andrei 

       Student Zărnescu Georgiana 

       Student Motorgeanu Ionela   
 


