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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

COMISIA PENTRU COOPERARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI PROBLEME 
STUDENŢEŞTI 

 

I. DEFINIŢIE ŞI STRUCTURĂ 

Art. 1. Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti (numită în continuare şi 
„Comisia”) este o comisie cu caracter permanent a Senatului Universităţii din Piteşti. 

Art. 2.(1) Componenţa Comisiei este cea stabilită în şedinţa de constituire. Comisia îşi desemnează un 
preşedinte şi un secretar. Orice modificări ulterioare sunt aprobate numai de Senat.  

 (2) Preşedintele Comisiei poate fi revocat din funcţie la cererea proprie (demisie), la propunerea 
întemeiată a Preşedintelui Senatului sau ca urmare a sesizărilor justificate formulate de unul sau 
mai mulţi membri ai Comisiei. Revocarea din funcţie a Preşedintelui va fi aprobată de Senat. În 
termen de 10 zile de la aprobare, Comisia îşi va desemna un nou Preşedinte prin vot deschis, cu 
majoritatea voturilor membrilor săi; propunerea va fi supusă aprobării Senatului. 

(3) Un membru al Comisiei poate fi exclus la cererea proprie (demisie), la propunerea întemeiată a 
Preşedintelui Senatului sau la solicitarea justificată a Preşedintelui Comisiei adresată Senatului. 
Excluderea se aprobă de către Senat. 

Art. 3. Competenţele, atribuţiile şi sarcinile Comisiei pentru cooperare cu mediul socio-economic şi 
probleme studenţeşti constau în: 

– în vederea elaborării hotărârilor, rapoartelor, rezoluţiilor sau avizelor Senatului, examinează 
proiecte ale Consiliului de Administraţie; 

– monitorizează activitatea, efectuează analize şi întocmeşte rapoarte periodice referitoare la 
conţinutul Contractului de Management în domeniul de competenţă (inserţia profesională a 
absolvenţilor, obiectivele generale 5 şi 6 din Anexa la Contractul de management al Rectorului); 

– efectuează analize şi întocmeşte rapoarte referitoare la conţinutul raportului Rectorului cu privire 
la starea Universităţii din Piteşti. 

 

II. FUNCŢIONARE 

Art. 4. Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti îşi desfăşoară activitatea 
în şedinţe legal constituite. Cvorumul  este de 5 membri. 
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 Comisia este convocată în şedinţă de Preşedintele Comisiei ori de Preşedintele Senatului. 
Preşedintele Senatului are dreptul de a participa, fără drept de vot, la şedinţele Comisiei.  

 Convocarea tuturor membrilor CRIDS se realizează cu cel puţin două zile înainte, prin poştă 
electronică, la adresa de e-mail comunicată de Secretariatul Senatului. În convocare se va preciza 
motivul întrunirii Comisiei şi se vor transmite  materialele ce  vor fi dezbătute. 

 Absenţa nemotivată a unui membru al Comisiei la cel  mult trei întruniri ale CRIDS atrage  
excluderea sa din comisie şi înlocuirea  cu un alt membru al Senatului, cu acordul acestui for. 

În situaţia în care un membru al Comisiei trebuie să desfăşoare activităţi didactice în intervalul  
derulării  şedinţei, activităţile didactice vor fi reprogramate – aspect asupra căruia va fi informat atât 
directorul de departament cât şi  studenţii afectaţi de această schimbare. 

Art. 5. Preşedintele Comisiei poate invita la şedinţe, în scop de consultare, pe Rectorul Universităţii, sau alte 
persoane din structurile executive, administrative sau academice ale Universităţii, precum şi 
specialişti din domeniul de activitate monitorizat sau analizat. În desfăşurarea activităţii Comisiei, 
Preşedintele are dreptul de a solicita conducerii executive şi administrative a Universităţii informaţii 
relevante, sprijin documentar sau logistic. 

Art. 6. In situaţia în care Senatul sau Rectorul solicită Comisiei examinarea unui proiect, efectuarea unei 
analize sau raport, Preşedintele va redacta în termen de 5 zile lucrătoare un proiect de lucru. 
Preşedintele poate solicita unui membru al comisiei elaborarea acestui proiect, după caz. 

Art. 7. Proiectul de lucru va fi dezbătut şi aprobat în plenul şedinţei, pe articole. Modificările vor fi 
consemnate de secretarul Comisiei într-un proces-verbal, urmând ca, la finalul şedinţei, toţi membrii 
comisiei să şi le asume prin citirea şi semnarea procesului verbal. 

Art. 8. Fiecare membru al comisiei are dreptul de a-şi exprima liber opiniile, de a propune amendamente, de 
a propune introducerea sau eliminarea unor articole din proiectul de lucru. Şedinţele Comisiei se vor 
desfăşura într-un climat de armonie şi echilibru, prin respectarea interlocutorului şi a diferenţelor de 
opinie, prin folosirea unui limbaj  academic, fără injurii, ironii sau atac la persoană.   

Art. 9. Un articol/paragraf din proiectul/materialul supus dezbaterii se consideră aprobat dacă întruneşte 
acordul majorităţii membrilor Comisiei, exprimat prin vot deschis. La cerere, opiniile 
diferite/contradictorii vor fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei, urmând a fi prezentate în 
şedinţa Senatului de aprobare a proiectului. Membrii Comisiei care absentează motivat de la lucrările 
Comisiei pot fi consultaţi telefonic sau prin alte mijloace (telefonic, e-mail, teleconferinţă) pentru a-
şi exprima votul asupra unor aspecte discutate în regim de urgenţă. 

Art. 10. Senatul poate solicita Comisiei efectuarea unei verificări tematice în domeniul de competenţă. 
Comisia poate fi sesizată de orice membru al comunităţii academice sau poate să se autosesizeze cu 
privire la probleme apărute în domeniul de competenţă. În această situaţie, Comisia va analiza 
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evenimentele sesizate şi va informa Senatul asupra situaţiilor create, urmând ca Senatul să adopte o 
decizie în consecinţă. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 11. Forma finală a proiectelor, rapoartelor şi analizelor elaborate de către Comisie va fi semnată de către 
toţi membrii acesteia şi va fi înmânată Secretariatului Senatului.  

 Lista cu punctele de vedere diferite sau contradictorii ale membrilor Comisiei va constitui anexă la  
proiectul înaintat Senatului. 

Art. 12. Proiectele, rapoartele şi orice alte materiale ale Comisiei sunt prezentate în Senat de către 
Preşedintele Comisiei. Acesta va prezenta, de asemenea, aspectele care au generat opinii 
contradictorii în cadrul  Comisiei, consemnate în procesul-verbal al şedinţei. Membrii comisiei pot 
prezenta plenului Senatului propriile argumente pentru susţinerea punctelor de vedere personale. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 21.06.2016 şi 
intră în vigoare la data aprobării. 

 

 

 

Preşedinte,       Membri, 
lect. univ. dr. Mircea BĂRBUCEANU    Prof. univ. dr. Constantin STĂNESCU 

       Prof. univ. dr. Ion MIHĂILĂ 
       Conf. univ. dr. Emanuel SOARE 
       Conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU 
       Lect. univ. dr. Silvia CIORNEI 
       Student Oneață Carmen  
       Student Toma Bogdan  
       Student Munteanu Ionuț  

 

 

 

 


