HOTĂRÂREA NR. 138
din 28 noiembrie 2019
În baza: - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Cartei Universităţii din Petroşani;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului;

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă punerea în dezbaterea publică a comunității academice a
Universității din Petroșani a propunerilor de modificare aduse Cartei Universitare astfel:
A). Propunere de modificare art.60 (6) și art.62
Forma actuală:
,,Art.60. Rectorul este ordonatorul de credite al Universității și are următoarele atribuții:
6) Prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind starea Universității. Senatul
universitar validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste
documente sunt publice.,,
Forma propusă:
,,Art.60. Rectorul este ordonatorul de credite al Universității și are următoarele atribuții:
6) Prezintă Senatului universitar, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un
raport privind starea Universității. Senatul universitar validează raportul menționat, în baza referatelor realizate
de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice.,,
Forma actuală:
,,Art.62. Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind
starea universităţii. Raportul este făcut public pe site-ul universităţii şi este transmis la minister şi tuturor
părţilor interesate. Acest raport include cel puţin: ...,,
Forma propusă:
,,Art.62. Rectorul universităţii are obligația să prezinte cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a
fiecărui an, un raport privind starea universităţii. Raportul este făcut public pe site-ul universităţii şi este
transmis la minister şi tuturor părţilor interesate. Acest raport include cel puţin: ...,,
B). Propunere de modificare art.68
Forma actuală:
,,Art.68. Prorectorii au în principal următoarele atribuţii: de învăţământ, asigurarea calității, relații
interuniversitare și internaționale, cercetare ştiinţifică, management universitar, proiecte europene şi
internaţionale.,,
Forma propusă:
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,,Art.68. Atribuțiile principale ale prorectorilor sunt stabilite de către Rector în concordanță cu programul
managerial al acestuia și sunt prezentate odată cu validarea propunerilor de prorector în Senat.
C). Propunere de modificare art. 381 alin. 15 lit. c) și d)
Forma actuală:
”15) Nu pot deține sau candida pentru ocuparea unei funcții de conducere:
c) Persoanele trimise în judecată pentru fapte în legătură cu serviciul sau pentru care instituția a introdus
plângere penală;
d) Persoanele condamnate definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție”
Forma propusă:
”15) Nu pot deține sau candida pentru ocuparea unei funcții de conducere:
c) persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii cu executare, precum și cele lipsite de acest drept,
pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, pe durata stabilită prin
hotărârea judecătorească de condamnare, indiferent de pedeapsa principală aplicată”.

Art.2. Propunerile de la Art.1. sunt supuse dezbaterii publice în comunitatea academică
din Universitatea din Petroșani în perioada 29.11.2019 – 12.12.2019 și observații,
completări sau modificări ale acestora vor fi centralizate pe departamente și facultăți și
transmise secretariatului Senatului până în data de 16.12.2019. Vor fi avizate de Biroul
Senatului și supuse dezbaterii si aprobării Senatului în data de 19.12.2019.

PREŞEDINTE SENAT,
Conf.univ.dr.ing. Nicolae PĂTRĂȘCOIU
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