
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extras 
din procesul verbal al şedinţei Senatului Universităţii din Piteşti  

din data de 24.05.2012 
 
 

Şedinţa Senatului s-a desfăşurat în prezenţa a 51 de membri (41 cadre didactice şi 10 studenti), din 
totalul de 63 membri ai Senatului (47 cadre didactice şi 16 studenti). 

Senatul Universităţii din Piteşti aprobă ordinea de zi a şedinţei, la propunerea Preşedintelui 
Senatului: 

1. Validarea  alegerilor pentru directorii de departament; 
2. Aprobarea raportului de activitate pentru mandatul anterior al conducerii Universităţii din 

Piteşti; 
3. Validarea referatelor comisiilor de specialitate pentru raportul anual (2011), privind starea 

Universităţii din Piteşti; 
4. Validarea comisiilor de admitere; 
5. Probleme organizatorice cu privire la structura Universităţii din Piteşti; 
6. Diverse. 
 
1. Senatul validează rezultatele obţinute la Alegerile organizate pentru directorii de departament.  
2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, fiecare comisie a senatului prezintă avizul pentru raportul de 

activitate al conducerii universităţii pentru mandatul anterior (2008-2012). Ţinând cont de 
avizele favorabile ale celor 7 comisii ale senatului, Preşedintele senatului propune avizarea 
raportului, cu unele completări. Senatul aprobă în unanimitate.  
Completările şi modificările se referă la:  

- cercetarea ştiinţifică, acordându-i o importanţă mai mare, în concordanţă cu ponderea 
acesteia în orice evaluare; de asemenea, prezentarea activităţii de cercetare este un 
amalgam între unele aspecte de cercetare şi aspecte de formare, în final ajungându-se la 
o prezentare incompletă; 

- analiza activităţii ştiinţifice, care trebuie să se raporteze la strategia universităţii privind 
cercetarea ştiinţifică pentru perioada 2008-2012; 

- faptul că nu se poate face o referire la clasificarea Ad-Astra, deoarece acest clasament 
nu este luat în considerare la acordarea finanţării; 

- faptul că în raport apare un număr mai mic de proiecte derulate; de asemenea, numărul 
de articole ISI prezentate în raport este mai mic decât cel real; 

- faptul că exemplificările fac referire numai la proiecte POS DRU, care nu au ca obiect 
cercetare ştiinţifică, ci formarea resursei umane; 

- sumele atrase prin formarea doctorală; 
- faptul că activitatea Editurii UPIT nu trebuie inclusă la capitolul Rezultatele activităţii 

de cercetare; 
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- instrumentele instituţionale de monitorizare şi sprijin al cercetării create în perioada 
2008-2012. 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, fiecare comisie a senatului prezintă referatul cu privire la 
raportul anual al rectorului privind starea universităţii în anul 2011.  
Comisia de Activităţi Ştiinţifice face următoarele precizări cu privire la capitolul ce priveşte 

activitatea de cercetare: 
- Capitolul trebuie să evidenţieze mult mai bine rezultatele activităţii de cercetare din 

cadrul UPIT.  
- rezultatele activităţii de cercetare trebuie să fie prezentate în funcţie de obiectivele 

propuse. 
- Raportul nu conţine date cu privire la cărţi, capitole de cărţi, brevete, premii etc.  
- De asemenea, raportul nu prezintă activitatea de cercetare desfăşurată în şcolile 

doctorale şi în centrele de cercetare.  
- Este necesară indicarea modului în care s-au utilizat veniturile din cercetare.  
- Nu se poate face o referinţă la clasificarea Ad-Astra, deoarece acest clasament nu este 

luat în considerare la acordarea finanţării.  
- Numărul de articole ISI prezentate în raport este mai mic decât cel real.  
- De asemenea, contractele de cercetare derulate în 2011 sunt raportate în număr mai mic 

decât cel real (12 contracte raportate, faţă de 50 contracte reale). Sumele încasate din 
contracte de cercetare prezentate în raport sunt în valoare de 3 071 639 lei, iar sumele 
reale sunt 6 135 495 lei, din care terţi (1 395 372 lei), iar suma ce revine universităţii 
este de 4 740 123 lei. Nu este raportat un contract FP, cu sume încasate de 83 556 euro 
şi 43 658 lei.  

- Raportul nu face nicio referire la achiziţiile din contractele de cercetare efectuate în 
anul 2011 (în anul 2011 s-au efectuat achiziţii de mijloace fixe în valoare de 422 993 
lei, de materiale şi obiecte de inventar în valoare de 318 500 lei, brevete – 3 340 lei). 

Comisia pentru Controlul Asigurării Calităţii face următoarele precizări cu privire la capitolul  
Asigurarea calităţii activit ăţilor din cadrul Universit ăţii din Piteşti: Capitolul trebuie să 
conţină informaţii privind: 
- structurile de asigurare a calităţii existente în universitate: structuri executive – prorectoratul 

cu calitatea învăţământului, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), Centrul 
suport de evaluare şi asigurare a calităţii şi programe universitare (C.E.A.C.P.U), comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul fiecărei facultăţi, responsabili cu calitatea 
fiecărui program de studii şi Comisia pentru Controlul Asigurării Calităţii a Senatului 
universităţii - cu rol de monitorizare şi control al structurilor executive; 

- acţiunile specifice întreprinse de aceste structuri în anul 2011: procedurile de lucru şi control 
elaborate, modul de realizare a evaluării cadrelor didactice (autoevaluarea, evaluarea colegială, 
evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea anuală realizată de şeful ierarhic), 
gradul de îndeplinire a criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă ARACIS 
specifici managementului calităţii; 

- acţiunile de audit intern pe probleme de calitate realizate; 
- modul de gestionare a datelor referitoare la calitate; 
- modul de diseminare a informaţiilor relevante privind calitatea activităţilor din cadrul 

universităţii şi asigurarea transparenţei acestor informaţii. 
Aceste informaţii sunt cele care probează existenţa sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii, 
conform cerinţelor ARACIS şi se regăsesc în raportul de evaluare internă instituţională şi anexele: 
II.28 – Plan de audit intern privind calitatea educaţiei în anul 2011, II.29 – Raport de audit 
academic 2011, II.31 – Raport de control intern/managerial şi în Raportul de activitate al Comisiei 
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul 2011 
http://www.upit.ro/upload/fisiere/11/DEAC%202012/Raport%20de%20activitate%20al%20CEA
C%202011.pdf 



Comisia pentru Controlul Asigurării Calităţii propune completarea capitolului privind situaţia 
asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii cu informaţiile mai sus menţionate, iar în 
forma revizuită, CCAC va putea întocmi referatul prin care propune Senatului validarea raportului.  
Celelalte comisii ale Senatului validează raportul rectorului privind starea universităţii în anul 
2011.  
Senatul Universităţii din Piteşti validează în unanimitate raportul anual al rectorului privind starea 
universităţii în anul 2011, cu menţiunea că raportul va fi completat conform precizărilor comisiilor 
Senatului (în special Comisia pentru Activităţi Ştiinţifice şi Comisia pentru Controlul Asigurării 
Calităţii).  
4. La punctul 4 de pe ordinea de zi sunt validate comisiile de admitere (comisia centrală şi 

comisiile de admitere pe facultăţi). 
5. Este votată în unanimitate organigrama Universităţii din Piteşti.  
6. Sunt aleşi în unanimitate în Prezidiul Senatului: conf. univ. dr. ing. Doina Iacomi şi Conf. 

univ. dr. Octavian Gruioniu.  
7. Este aprobată efectuarea de activităţi didactice în regim de plata cu ora de către dnul prof. 

univ. dr. ing. Tiberiu Macarie, în anul universitar 2011-2012, la Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, în calitate de coordonator ştiinţific la lucrările didactice de la disciplina 
„Educaţie tehnologică”, pentru obţinerea gradului didactic I. 

8. Este aprobată efectuarea de activităţi de inspecţii speciale pentru acordarea gradului didactic I 
de către dna prof. univ. dr. Liliana Ezechil, în calitate de colaborator al Universităţii Tehnice 
de Construcţii Bucureşti.  

9. Este aprobat Regulamentul de acordare a premiilor în cadrul proiectului POS DRU 
„Aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei – drumul spre 
performanţă”.  

10. Un număr de 4 membri ai Comisiei de Regulamente, Incompatibilităţi şi dialog social a 
Senatului solicită alegerea unui nou preşedinte al comisiei. Preşedintele Senatului propune ca, 
într-o viitoare şedinţă a Senatului să se stabilească regulamentele de funcţionare a comisiilor 
senatului şi să fie dezbătute situaţiile de incompatibilitate şi conflictele de interese. Comisiile 
de specialitate ale Senatului, într-o şedinţă reunită, vor analiza problema incompatibilităţilor.  

11. Este stabilit termenul de 15 iunie 2012 pentru propuneri cu privire la completarea structurii 
universităţii (din organigramă). 

12. Este aprobată solicitarea ca absolvenţii specializării Ingineria mediului să susţină examenul de 
de finalizare a studiilor în cadrul Universităţii Babes-Bolyai Cluj Napoca.  

13. Prof. univ. dr. ing. Ion Tabacu face o prezentare a modului în care a fost reprezentată 
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la Adunarea Generală a Societăţii Inginerilor de 
Automobile din România de joi, 24 mai 2012. Cu această ocazie a avut loc alegerea dlui Conf. 
univ. dr. ing. Adrian Clenci preşedinte pentru 3 ani al Societăţii Inginerilor de Automobile din 
România şi membru în Consiliul Director al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Inginerilor 
de Automobile (FISITA).  

14. Este aprobată solicitarea ANELiS de participare la un proiect prin Programul Capacităţi prin 
care să fie prelungit accesul la bazele de date de resurse informaţionale ştiinţifice 
internaţionale. Cofinanţarea din partea Universităţii din Piteşti este de 3 x 33.000 euro + 24% 
TVA.  

15. Este aprobată procedura de concurs pentru alegerea directorului CSUD. 
16. Este aprobată solicitarea din partea Bibliotecii UPIT de a beneficia de o sală unde să se 

depoziteze fondul de carte veche. Pentru cartea de tezaur s-a votat în unanimitate ca acestea să 
fie restaurate şi apoi expuse în casete speciale, pe pereţii bibliotecii. Este aprobat programul 
bibliotecii în perioada sesiunii.  

 
PREŞEDINTELE SENATULUI 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
 


