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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 17 din data 28 ianuarie 2013
cu privire la validarea hotărârilor Biroului Senatului din data de 21.01.2013
În conformitate cu prevederile H.G. 536/2011 cu modificările şi completările ulterioare privind
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Cartei Universităţii din Piteşti Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa
din 28.01.2013

Hotărăşte:
Art.1 Validarea hotărârilor Biroului Senatului din şedinţa din data de 21.01.2013, cu privire la
modificările aduse Cartei Universităţii de către o Comisie constituită prin decizia Rectorului, nr.
994/20.11.2012, după cum urmează:
1. Declanșarea procedurii de modificare a Cartei trebuie să fie aprobată de Senat (conform art.
128 (3): “Carta universitară se elaborează și se adoptă de către Senatul universitar, numai
după dezbatere cu comunitatea universitară” și art. 213 (2) „Atribușiile senatului
universitar sunt următoarele: b) elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea
universitară, Carta universitară”;
2. Propunerile de modificare a Cartei se vor formula în scris, cu motivarea sub aspectul
oportunitășii și legalitășii, precizându-se concret articolele care sunt supuse introducerii
sau modificării (conform art. 90 al Cartei UPIT); acolo unde este cazul, Consiliul de
Administrașie va veni cu propuneri punctuale;
3. Orice dorinșă de îmbunătășire și de creștere a eficienșei manageriale, va fi sprijinită prin
susșinerea politicilor Consiliului de Administrașie;
4. Stabilirea atribuţiilor Senatului şi a structurii acestuia sunt de competenţa Senatului;
5. Comisia de modificare a Cartei trebuie să fie alcătuită din membri desemnaţi de Senat şi de
Consiliul de Administraţie.
Art.2 Modificările Cartei Universităţii din Piteşti vor fi făcute de către o comisie care va cuprinde 3
membri desemnaţi de Senat şi 3 membri desemnaţi Consiliul de Administraţie;
Art.3 Comisia desemnată la art.2, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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