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HOTARAREA nr.36
din 31 martie 2022

in baza - preveder ordin Legea Educalei Nationale nr112011 cu modificdrle si completdrile u terioarel
Cartei Unlvers tal din Petroqan i

- Regulamentu u de organizare g funclonarc a Senatu ui;

SENATUL UNTVERSTTATI DtN pETRO$ANt

H0TARA$TE:

Ar.ticol unic. Aproba Calendarul de desfdsurare a gedinlelor ordinare ale Senatului
Universitar pentru semestrul ll, an universitar 2021-2022.

Martie 2022
31.03.2022

1 . Aprobarea Calendarului de desfdqurare a sedintelor ordinare ale Senatului unwersitar pentru semestrul ll,
an universitar 2021 -2022 :

2, Aprobarea Rapoftului Rectorului privind starea Universitdtii, pentru anul 2021:
3. Aprobarea executiei bugetare pentru anul2021;
4, Aprobarea proiectului de buget 2022;
5. Aprobarea Rapolului privind activitatea de cercetare stiintificd in anut 2021;
6. Aprobarea Rapolului de activitate al Comisiei cle eticd, pentru anul 2021;
7. Aprobarea Rapoftului anualde autoevaluare a calitdtii (CEAC) in IJPET pe anul 2021;
B. Aprobarea Rapoftului de activitate al Biroului ERASMIJS+, pentru anut 2021;
9. Aprobarea Metodologiei si calendarului tle acordare a sporurilor pentru performantit acaclemicir;
10. Aprobarea cuantumului burselor pentru semestrul al llleaal anului universitar 2021-2022:

Aprilie 2022
27.04.2022
1, Aprobarea Rapolului privind realizarea Planului Operational 2021
2. Aprobarea componenlei Comisiilor pentru sustinerea examenelor de finatizare a studiilor universitare cle

licentd si masterat, in sesiunile iulie si septembrie 2022;
3. Aprobarea componentei comisiilor de concurs pentru de ocupare a posturilor clidactice scoase la concurs

si promovareain carierd in semestrul ll al anului universitar 2021-2022:
4. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru acordarea sporuilor pentru peformanld academicd, pentru

anul 2022:
5. Aprobarea listei posturilor didactice scoase laconcursin semestrul ll,anut univetsitar 2021-2022,'
6. Aprobarea componentei Comisiilor cle admtere, lanivel de facuttdli si universitate 2022;
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Mai 2022
26.05.2022

1 . Aprobarea repaftizdii cifrelor de scolarizare pe domenii gi programe de studii
2. Aprobarea Structuii anului univercitar 2022-2023.

lunie 2022
24.06.2020
1. Aprobarea rapoarlelor asupra rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante si a examenelor

de promovare pe post aferente semestrului ll al anului universitar 2021-2022
2. Aprobarea modificdrilor la Regulanentul pentru intocmirea statelor de functii ale cadrelor didactice pentru

anul universtar 2022-2023
3. Aprobarea modificdrilor la Metodologia pentru ocuparea postuilor didactice vacante in anul universitar

2022-2023.

PRE$EDINTE SENA
Conf.univ.dr.ing. Nicola ArnAscoru
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