
 

 

 

 

 
 

Extras 
din procesul verbal al ședinței Biroului Senatului Universității din Pitești  

din data de 07.04.2016 
 
 

Şedinţa Biroului Senatului Universităţii din Piteşti din data de 07.04.2016 s-a desfăşurat în 

prezenţa a 11 membri (10 cadre didactice și un student) din totalul de 14 membri (13 cadre didactice și 

un student).  

În şedinţa Biroului Senatului Universităţii din Piteşti din data de 7 aprilie 2016 s-au discutat 

următoarele: 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii din Piteşti; 

2. Contractul de management. 

 

1. Preşedintele Senatului prezintă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului 

Universităţii din Piteşti, cu modificările şi completările transmise de membrii Senatului către 

secretariatul Senatului în perioada 22 martie – 4 aprilie 2016. Se specifică faptul că s-a ţinut cont 

de toate amendamentele transmise de membrii Senatului acestea fiind prezentate membrilor 

Biroului Senatului, discutate şi avizate pentru a fi supuse aprobării plenului Senatului. 

 Biroul Senatului avizează şi propune Senatului aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Senatului Universităţii din Piteşti, în varianta revizuită. 

2. Biroul Senatului solicită Rectorului Universităţii din Piteşti, domnul conf. univ. dr. ing. Dumitru 

CHIRLEŞAN următoarele: 

- Actualizarea anexei la Contractul de management, reprezentând Planul managerial pentru 

mandatul 2016-2020, în sensul indicării unor criterii de performanţă bazate pe obiective şi 

indicatori de succes cuantificabili, în urma acccesului neîngrădit la toate informaţiile şi datele  

privind starea actuală şi reală a universităţii, 

- De asemenea se solicită întocmirea unui plan de măsuri care să fie preluat în Contractul de 

management, cu privire la evaluarea instituţională a ARACIS din anul 2017 precum şi la 

stabilirea unor acţiuni concrete cu termene limită care să vizeze preîntâmpinarea imposibilităţii 

plăţii salariilor în ultimul trimestru din 2016, ca urmare a deficitului de 8,9 miliarde lei, 
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- Ajustarea Planului de management este justificată în contextul situaţiei reale constatate de rector 

după confirmarea în funcţie, în lumina noilor date,  

- Eliminarea prevederilor din Planul de management (Anexa 1 la Contractul de management) cu 

privire la constituirea de comisii de specialitate la  nivelul Senatului Universităţii din Piteşti, cu 

atribuţii în elaborarea şi definitivarea statelor de funcţii, precum şi cu realizarea  unei Proceduri 

de ierarhizare a cadrelor didactice pe baza unor clase de criterii şi indicatori de performanţă, 

deoarece aceste atribuţii sunt neconforme cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Senatului Universităţii din Piteşti şi intră în atribuţiile conducerii executive. 

 

De asemenea Biroul Senatului solicită: 

- Stabilirea în plenul Senatului a unor măsuri cu caracter de penalizare a Rectorului în cazul 

nerealizării criteriilor de performanţă asumate şi includerea acestora în Contractul de 

management, 

- Stabilirea prin Contractul de management a salariului Rectorului pentru funcţia de bază la care se 

adaugă indemnizaţia de conducere. 

 

 

 

 

  Secretar General al Senatului, 

Lect. univ. dr. Delia DUMINICĂ 

 
 
 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 

 


