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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 A COMISIEI PENTRU CARTĂ, CODURI  

ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE 
 A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 
 
 
I. Dispoziţii generale  
 
Art. 1. Comisia pentru cartă, coduri şi de acordare a titlurilor onorifice (CCCTO) este o comisie 
permanentă a Senatului Universităţii din Piteşti (comisia nr. 5).  
 
Art. 2. CCCTO este înfiinţată în baza prevederilor Legii 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Senatului Universităţii din Piteşti 2016-2020.  
 
Art. 3. CCCTO este una dintre comisiile stabilite de Senat, prin care acesta controlează 
activitatea conducerii executive şi a Consiliului de Administraţie. 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 CCCTO 
 
Art. 5. CCCTO este formată din 9 senatori, dintre care 6 cadre didactice şi 3 studenţi. Orice 
modificare a componenţei comisiei va fi aprobată de Senat.  
 
Art. 6. Structura CCCTO: 
 a. CCCTO are următoarea structură: preşedinte, secretar şi membri.  
 b. Preşedintele CCCTO nu poate ocupa funcţii de conducere ale structurilor executive ale 
Universităţii din Piteşti (Rector, Prorector, Decan, prodecan, Director de departament, Director al 
Şcolii Doctorale) 
 c. membrii comisiei pot fi revocaţi de Senat pentru nerespectarea sarcinilor asumate, la 
iniţiativa Preşedintelui Senatului sau a Preşedintelui Comisiei. 
 
Art. 7. Atribuţiile preşedintelui şi secretarului comisiei sunt următoarele: 
 a. Preşedintele comisiei: 
 - convoacă şi prezidează şedinţele de lucru ale CCCTO; 
 - reprezintă comisia în relaţia cu Preşedintele Senatului şi cu Senatului Universităţii din 
Piteşti; 
 - asigură cadrul democratic al dezbaterilor în comisie şi libertatea de exprimare; 
 - coordonează întocmirea materialelor şi a rapoartelor comisiei, precum şi transmiterea 
acestora către Secretariatul Senatului; 
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 - prezintă în plenul Senatului rapoartele şi materialele întocmite în cadrul comisiei şi 
oferă, dacă este cazul, informaţii suplimentare. 
 - îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de Preşedintele Senatului şi/sau rezultate din 
Regulamentul Senatului ori din alte acte normative. 
 - preşedintele comisiei va fi înlocuit de unul dintre membrii comisiei în cazul în care 
acesta nu este prezent sau se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia. 
 b. Secretarul Comisiei: 
 - asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii comisiei 
 - asigură redactarea proceselor verbale, a rapoartelor, hotărârilor etc. 
 - asigură arhivarea documentelor comisiei 
 
Art. 8. CCCTO se întruneşte în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, la convocarea 
Preşedintelui comisiei, prin întruniri la Sediul Senatului sau în mediul online.  
 
Art. 9. Comisia poate fi convocată şi de Preşedintele Senatului. Preşedintele Senatului poate 
participa la şedinţele CCCTO, fără drept de vot.  
 
Art. 10. Convocarea comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii, cu excepţia 
şedinţelor extraordinare. Anunţul de convocare trebuie să conţină şi ordinea de zi a şedinţei.  
 
Art. 11. Preşedintele CCCTO poate invita la şedinţele comisiei, în scop de consultare, 
reprezentanţi ai structurilor executive, administrative sau academice ale universităţii, precum şi 
specialişti din domeniul de activitate specific comisiei. În desfăşurarea activităţii CCCTO, 
preşedintele are dreptul de a solicita conducerii executive a Universităţii informaţii relevante, 
sprijin documentar sau logistic.  
 
Art. 12. Materialele, rapoartele, avizele, proiectele de hotărâri supuse dezbaterii CCCTO se 
consideră aprobate dacă întrunesc acordul majorităţii membrilor comisiei, exprimat prin vot 
deschis. Membrii CCCTO care lipsesc motivat de la întrunirea comisiei pot fi consultaţi telefonic 
sau prin e-mail pentru a-şi exprima votul. La cerere, opiniile diferite vor fi consemnate în 
procesul verbal al şedinţei, urmând să fie prezentate în plenul Senatului.  
 
III. Atribuţiile CCCTO 
 
Art. 13. Comisia pentru cartă, coduri şi de acordare a titlurilor onorifice are următoarele atribuţii:  
a. face propunerile de modificare a Cartei Universităţii din Piteşti, pe care le supune aprobării 

Senatului, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară; 
b. analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului proiectele de regulamente, 

metodologii, coduri şi proceduri transmise de Consiliul de Administraţie. 
c. iniţiază regulamente, metodologii, coduri şi proceduri, altele decât cele transmise de Consiliul 

de Administraţie. 
d. analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului Planul strategic şi Planurile 

operaţionale elaborate de conducerea executivă a universităţii; 



 

COMISIA PENTRU CARTĂ, CODURI ŞI DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE A SENATULUI  
UNIVERSITĂȚII DIN PITEŞTI 

 

4 

 

e. realizează rapoarte de monitorizare şi control a activităţii Rectorului, a Consiliului de 
Administraţie şi a conducerii executive, din perspectiva respectării prevederilor Cartei 
Universităţii din Piteşti, inclusiv a Codului de etică şi deontologie profesională. Rapoartele 
stau la baza rezoluţiilor Senatului universitar.  

f. realizează referate în vederea validării în Senat a rapoartelor anuale ale Rectorului privind 
starea universităţii; 

g. avizează rapoartele de activitate elaborate de comisiile de analiză şi de etică din subordinea 
Consiliului de Administraţie. 

h. Analizează şi avizează propunerile privind acordarea de titluri onorifice ale Universităţii din 
Piteşti. 

i. Îndeplineşte alte atribuţii, la cererea Preşedintelul Senatului sau a Senatului.  
 
 
 
IV. Dispoziţii finale 
 
Art. 14. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru cartă, coduri şi de acordare 
a titlurilor onorifice intră în vigoare la data adoptării de Senat. Modificarea prezentului 
regulament se face prin hotărâre a Senatului Universităţii din Piteşti. 
 

 

Preşedinte,      Membri,     
Conf. univ. dr. Monica POPESCU   Prof.univ.dr. Paul BAIDAN                                                                        
        Conf. univ. dr. Laura CÎȚU 
       Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU 
       Conf. univ. dr. Doina POPESCU 
       Lect. univ. dr. Gheorghe NEACȘU 
       Student Pătrașcu Marian 
       Student Florea Florin 
       Student Popescu Ramona  
 

 


