RAPORT
de activitate al Senatului Universității din Petroșani pe perioada
2012-2015
Senatul Universității din Petroșani pentru mandatul 2012-2016, având în componență 41
de membri din care 30 cadre didactice și 11 studenți, s-a întrunit în prima ședință în data de
15.02.2012 pentru a alege Președintele.
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din
Petroşani organismele şi structurile funcţionale ale Senatului sunt: Preşedintele Senatului; Biroul
Senatului; Secretariatul Senatului, Comisiile Senatului.
Funcţionarea Senatului universitar între două şedinţe este asigurată de Biroul senatului.
Biroul Senatului se constituie din: preşedinte, preşedinţii comisiilor de specialitate, secretar şi un
reprezentant al studenţilor.
Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate şi comisii speciale prin care controlează
activitatea conducerii executive a Universităţii . Rapoartele de monitorizare şi de control sunt
prezentate periodic şi discutate în Senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor acestuia.
Comisiile de specialitate ale Senatului sunt următoarele:
- Comisia de organizare, finanţare şi asigurarea calităţii învăţământului;
- Comisia de cercetare-dezvoltare şi evaluare a cercetării;
- Comisia de management, dezvoltare strategică, gestionare şi evaluare economicofinanciară;
- Comisia pentru probleme studenţeşti;
- Comisia de etică universitară.
Atribuţiile Senatului Universitar sunt următoarele:
- garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
- elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta
Universităţii;
- aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la
propunerea Rectorului;
- aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura,
organizarea şi funcţionarea Universităţii;
- aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
- elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie
profesională universitară;
- adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea
prevederilor codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
- aprobă Metodologiile şi Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
universităţii;
- încheie un contract de management cu Rectorul Universităţii;
-controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie;
-validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie;

--aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
-aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
-aprobă cifrele de şcolarizare, avizate de Consiliului de Administraţie, pe baza
propunerilor facultăţilor;
-aprobă înfiinţarea de noi facultăţi şi dispune îndeplinirea procedurilor de acreditare;
-aprobă înfiinţarea/desfiinţarea şi organizarea departamentelor şi a centrelor de
cercetare, avizate de Consiliului de Administraţie, la propunerea Consiliului facultăţii
în care funcţionează şi a şcolilor doctorale;
-aprobă noi programe de studii şi dispune încheierea acelor programe de studii care
nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente academic şi
financiar, la propunerea Consiliului de Administraţie;
-aprobă continuarea activităţii cadrelor didactice sau de cercetare, după pensionare în
baza unui contract pe perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea prelungirii anuale,
fără limită de vârstă, luând în considerare criteriile de performanţă profesională şi
situaţia financiară a Universităţii;
-decide conferirea titlurilor onorifice de Profesor Emerit şi Doctor Honoris Causa;
-aprobă numărul minim de credite necesar promovării anului universitar;
-aprobă cuantumul taxelor de şcolarizare din Universitate, propuse de către Consiliul
de Administraţie;
-aprobă prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de
doctorat;
-aprobă reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor neperformante;

-aprobă statul de funcţii al personalului didactic;
-aprobă, prin acord scris, susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare
şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;
-aprobă formaţiile de studiu şi dimensiunile acestora;
-aprobă criteriile minime de performanţă pentru personalul didactic şi de
cercetare;
-aprobă rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
- îndeplineşte alte atribuţii, potrivit reglementărilor în vigoare.
Senatul universitar, cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii, a
desfășurat o activitate deosebit de laborioasă concretizată într-un număr mare de hotărâri ce
vor fi sintetizate în continuare.
Astfel în anul 2012 s-au emis 74 de hotărâri ale Senatului, dintre care aprobarea a 5
metodologii și 12 regulamente, după cum urmează:
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de
licenţă şi de master, pentru anul universitar 2012-2013;
- Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de absolvire,
licenţă, diplomă şi disertaţie în anul universitar 2011-2012;
- Metodologia privind normarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din
Universitatea din Petroşani pentru anul universitar 2012-2013;
- Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat, sesiunea
septembrie a anului universitar 2012/2013;

- Metodologia privind menținerea calității de titular pentru cadrele didactice și/sau de cercetare
după împlinirea vârstei de pensionare;
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii din Petroşani pe anul 2012;
- Regulamentul de funcţionare a Centrului E-learning din Universitatea din Petroşani;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Petroşani;
- Regulamentului privind înfiinţarea unui program de tip VISITING PROFESSOR la
Universitatea din Petroşani;
- Regulamentul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC);
- Regulamentul de organizare şi funcţionare Birou achiziţii;
- Regulamentul Şcolii doctorale a Universităţii din Petroşani;
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din
Universitatea din Petroşani, conform ECTS;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti;
- Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică a Universităţii din Petroşani.
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
De asemenea s-a acordattitlul onorific de profesor emerit pentru excelenţă didactică şi de
cercetare, domnului prof.univ.dr.ing.mat. POP EMIL;
Începând cu data de 22 martie 2012, în cadrul Universităţii din Petroşani, s-a aprobat
funcţionarea următoarele departamente şi centre:
1. Departamentul de Învăţământ la Distanţă,
2. Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor,
3. Departamentul Calitate şi Admitere,
4. Centrul de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă,
5. Centrul de Consiliere Profesională şi ALUMNI,
6. Centrul de Programe LLP-ERASMUS,
7. Centrul E-Learning,
8. Centrul de Presă şi Imagine,
S-a aprobat și transformarea Centrului de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare
Continuă în Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă.
Au mai fost fost aprobate următoarele:
-Planul Operaţional al Universităţii din Petroşani pe anul 2012;
-Organigrama Universităţii din Petroşani pe anul 2012;
-Statele de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din Universitatea din
Petroşani;
- Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante;
-Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă și master în anul
universitar 2012-2013;
-Taxele pentru anul universitar 2012-2013;
-Procedura de recunoaştere a stagiilor de studiu/ plasament în străinătate efectuate în
cadrul Programului LLP ERASMUS;
-Planurile de învăţământ:

- pentru cursurile postuniversitare din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică:
Informatică; Automatizări şi electronică; Electromecanică, Educaţie tehnologică;
- pentru cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă, forma de învăţământ zi
,,GESTIUNEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR INSTITUŢIILOR DE CREDIT ŞI
INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE”, începând cu anul universitar 2012-2013 din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Departamentului de Ştiinţe Economice;
- pentru Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, forma de
învăţământ zi ,,MANAGEMENTUL SERVICIILOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE”, începând cu
anul universitar 2012-2013 din cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
- pentru Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, forma de
învăţământ zi ,,MANAGEMENT EDUCAŢIONAL”, începând cu anul universitar 2012-2013 din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
- pentru Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – IFR
,,INGINERIE TEHNOLOGICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR”, începând cu anul universitar
2012-2013 din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică;
- pentru Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – IFR
,,MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ”, începând cu anul universitar
2012-2013 din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică;
- pentru Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – IFR
,,EXPLOATAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT FEROVIAR”, începând cu anul universitar
2012-2013 din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică;
- pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, forma de
învăţământ zi ,,MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR”, începând
cu anul universitar 2012-2013 din cadrul Facultăţii de Mine;
-Intrarea în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013, a Programului de studii de licenţă
,,Informatică”, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
-Listele cu cadrele didactice asociate, în anul universitar 2012-2013;
-Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Petroşani;
-Contractul de management” încheiat cu Rectorul Universităţii din Petroşani;
-Planul strategic al Universităţii din Petroşani pe perioada 2013-2016;
-Strategia cercetării ştiinţifice pe perioada 2013-2016;
-Regia pentru contractele de cercetare, prestări servicii şi cursuri postuniversitare;
-Protocolul încheiat între Universitatea din Petroşani și alte universități din țară, privind
susţinerea examenului de licenţă în cadrul universității noastre;
-Solicitările unor cadre didactice din Universitatea din Petroșani de a desfășura activități
didactice la aite universități din țară;
-Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de Universitate;
-Componenţa comisiilor de selecţie a beneficiarilor de granturi LLP ERASMUS;
-Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante;
-Formaţiile de studii (licenţă/masterat);
-Redistribuirea între programe a unor locuri finanţate de la buget;
-Menţinerea calităţii de titular în învăţământ, pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de
pensionare;
-Acordarea gradaţiilor de merit pe perioada 2012-2016, pentru personalul didactic.

În anul 2013 s-au emis 84 de hotărâri ale Senatului, dintre care aprobarea a 4 metodologii și
9 regulamente, după cum urmează:
-Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea din Petroşani.
-modificarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
Universitatea din Petroşani
-modificarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea din
Petroşani.
-Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2013-2014 – Universitatea din Petroşani.
-Modificările şi completările la: Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2013-2014.
-Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de absolvire,
licenţă, diplomă şi disertaţie, în anul universitar 2012-2013 – Universitatea din Petroşani.
-actualizarea Metodologiei privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare
de absolvire, licenţă, diplomă şi disertaţie, în anul universitar 2012-2013 – Universitatea din
Petroşani, prin inlocuirea Ordinului 3271/14.02.2012 al M.E.N. cu Ordinul 3545 /15. 04.2013 al
M.E.N.
Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, sesiunea
septembrie a anului universitar 2013-2014
-modificarea Art.22, alin.2 din Regulamentul activităţii de cercetare a Universităţii din Petroşani
pe anul universitar 2012-2013
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Învăţământ la Distanţă –
Universitatea din Petroşani.
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Atelierului Tipografie din cadrul Universităţii din
Petroşani.
-Statutul şi Regulamenul de funcţionare a Departamentului de Calitate şi Admitere, din cadrul
Universităţii din Petroşani.
-Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Universitatea
din Petroşani, pentru anul universitar 2013-2014.
-modificările privind Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic
din Universitatea din Petroşani, pentru anul universitar 2013-2014.
-Regulamentul pentru evaluarea periodică a calităţii personalului didactic.
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti.
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de pregătire a personalului
didactic şi formare continuă (D.P.P.D.F.C.).
-Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Compartimentului de informare şi relaţii
publice, în vederea aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public.
_______________________
Au mai fost fost aprobate următoarele:
-Menţinerea calităţii de titular în învăţământ, pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de
pensionare ;
-Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante;

-Comisiile de selecţie a beneficiarilor de granturi LLP ERASMUS, pentru anul universitar 20132014;
- declanşarea procedurilor de autoevaluare internă a Rapoartelor şi a Anexelor justificative
însoţitoare, pentru Programele de studii universitare de licenţă Automatică şi Informatică
Aplicată din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică;
- declanşarea procedurilor de autoevaluare internă a Rapoartelor şi a Anexelor justificative
însoţitoare, pentru Programele de studii universitare de licenţă Construcţii miniere, Ingineria şi
protecţia mediului în industrie, Inginerie economică în construcţii, respectiv Ingineria securităţii
în industrie din cadrul Facultăţii de Mine;
-transmiterea către Consiliul ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor justificative
aferente, pentru Programele de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Mine:
Construcţii miniere; Ingineria şi protecţia mediului în industrie; Inginerie economică în
construcţii; Ingineria securităţii în industrie;
-transmiterea către Consiliul ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor justificative
aferente, pentru Programul de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie
Mecanică şi Electrică: Automatică şi Informatică Aplicată;
- transmiterea către Consiliul ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor justificative
aferente pentru Programele de studii universitare de licenţă Finanţe şi Bănci respectiv
Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
-transmiterea către Consiliul ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor justificative
aferente pentru Programele de studii universitare de licenţă Management şi Administraţie publică
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe;
-transmiterea Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor aferente către Consiliul ARACIS, pentru
programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Ştiinţe: Managementul
strategic al afacerilor, din domeniul de studii universitare de masterat Management; Management
financiar-bancar, din domeniul de studii universitare de masterat Finanţe; Contabilitate şi audit,
din domeniul de studii universitare de masterat Contabilitate; Politici sociale şi protecţie socială,
din domeniul de studii universitare de masterat Sociologie;
-transmiterea Rapoartelor de autoevaluare şi a Anexelor justificative aferente către Consiliul
ARACIS, pentru programul de studii universitare de licenţă Matematică – Informatică de la
Facultatea de Ştiinţe;
-Planurile de învăţământ pentru:
- Cursurile postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică: Automatizări şi
electronică, Electromecanică, Educaţie tehnologică, Informatică;
- cursurile postuniversitare de reconversie profesională din cadrul Facultăţii de Ştiinţe,
Departamentul de Matematică-Informatică: Matematică I, Matematică II;
- programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul Facultăţii
de Mine: - Epurarea apelor reziduale; Managementul deşeurilor;
- pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică: 1 - Informatică aplicată 2 – Sisteme de
monitorizare şi control 3 – Proiectarea aplicaţiilor WEB;
- programele postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe: Economie şi educaţie antreprenorială I, Economie
şi educaţie antreprenorială II, Comerţ, Turism, Servicii I, Comerţ, Turism, Servicii II;

-schimbarea denumirii programului de conversie profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică:
Automatizări şi electronică în Electronică şi automatizări;
-Domeniile de studii universitare de master şi structura acestora pe programe de studii pentru
anul universitar 2013-2014;
-Acordarea de salarii diferenţiate plătite exclusiv din venituri proprii pe anul 2013, pentru
personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Universitatea din Petroşani;
-Validare rezultatul examenelor de promovare în trepte superioare sau a transformării postului pe
care este încadrată persoana într-un post de nivel superior, conform art.41, alin.2 din HG
286/2011;
- Statele de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii din
Petroşani;
- Statele de funcţii ale personalului didactic, pe anul universitar 2013-2014;
- Statele de funcţii ale personalului didactic, pe anul universitar 2013-2014, pentru
Departamentul de Învăţământ la Distanţă
- Statele de funcţii şi de personal didactic din învăţământul superior din cadrul Departamentului
de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă (D.P.P.D.F.C.), pe anul universitar
2013-2014;
- Statele de funcţii şi de personal didactic din învăţământul superior din cadrul Departamentului
de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă (D.P.P.D.F.C.) – Cursuri
Postuniversitare, pe anul universitar 2013-2014
-Organigrama – Universitatea din Petroşani;
-Structura anului universitar 2013-2014, conform propunerilor făcute de conducerea facultăţilor;
-Lista cadrelor didactice asociate, pe anul universitar 2013-2014;
- Rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante;
-Protocol încheiat între Universitatea din Petroşani și alte universități din țară, privind susţinerea
examenului de licenţă ;
-Solicitările cadrelor didactice din Universitatea din Petroșani de a desfășura activități didactice la
alte universități din țară;
- prelungirea termenului de susţinere a tezei de doctorat pentru10 solicitări;
-Raportul privind starea Universităţii din Petroşani în anul 2012;
-Raportul anual de autoevaluare a calităţii în Universitatea din Petroşani pentru anul universitar
2012-2013;
-Planul operaţional al Universităţii din Petroşani, pe anul 2013;
-Execuţia bugetară a Universităţii din Petroşani pe anul 2012;
-Bugetul de venituri şi cheltuieli provizoriu al Universităţii din Petroşani pe anul 2013;
-Taxele pentru anul universitar 2013-2014;
-Taxe de cazare, an universitar 2013-2014;
-Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă şi master, în vederea
admiterii la studii în anul universitar 2013-2014;
-Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2013-2014;
-Redistribuirea locurilor bugetate pentru studii universitare de licenţă şi master, în anul
universitar 2013-2014;
-Procedurile de lucru care reglementează activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Programe
LLP Erasmus.

În anul 2014 s-au emis 118 de hotărâri ale Senatului, dintre care aprobarea a 7
metodologii și 18 regulamente, după cum urmează:
-Metodologia privind menţinerea calităţii de titular pentru cadrele didactice după împlinirea
vârstei de pensionare, aprobată prin Hotărârea Senatului nr.60/28.11.2012, se modifică după cum
urmează: la art.1, alin.4, pct.c se abrogă;
-Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licență și master, pentru anul universitar 2014-2015;
-Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții cu personal
didactic asociat;
-modificările și completările privind ,,Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante
din Universitatea din Petroșani, pentru anul universitar 2014-2015;
-Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și
master;
-modificarea Metodologiei privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare
de licență și master;
-modificarea Metodologiei privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare
de licență și masterat;
-Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat, în anul
universitar 2014-2015;
-Metodologia privind admiterea la învățământul terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul
Colegiului din cadrul Universității din Petroșani, în anul școlar 2014-2015;
-Metodologia de normare a activității de cercetare științifică a cadrelor didactice de la
Universitatea din Petroșani;
-Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în cadrul
Universităţii din Petroşani;
-Modificările în ,,Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
-Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice;
-Regulamentul Departamentului de cercetare, managementul proiectelor, inovare şi transfer
tehnologic;
-Regulamentul de organizare și funcționare al Editurii Universitas;
-Regulamentul Comisiei de relații internaționale;
-Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de informare, consiliere și orientare a
carierei;
-Regulamentul privind evaluarea internă și asigurarea calității educației;
-Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor
de studii;
-Regulamentul intern al Universității din Petroșani;
-Regulamentul pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic;
-Regulamentul de organizare și funcționare a Restaurantului Studențesc;
-Regulamentul privind organizarea și desfășurarea cursului de pregătire teoretică în domeniul
instalațiilor electrice, necesar candidaților la examenul de autorizare, organizat de ANRE;
-modificările din ,,Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și
master) din Universitatea din Petroșani, în baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS);

-Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții de la cursurile universitare de licență
și master, din Universitatea din Petroșani;
Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat.
-Regulamentul de acordare a gradațiilor de merit și Procedura de evaluare în vederea acordării
gradației de merit pentru personalul didactic de predare;
modificarea Regulamentului Școlii Doctorale.
De asemenea au fost aprobate următoarele rapoarte:
-Raportul privind starea Universității din Petroșani, în anul 2013;
-Raportul Comisiei de organizare, finanțare și asigurare a calității învățământului;
-Raportul Comisiei de cercetare – dezvoltare și evaluare a cercetării;
-Raportul Comisiei pentru probleme studențești;
-Raportul Comisiei de etică universitară;
-Raportul de activitate al Departamentului de cercetare, managementul proiectelor, inovare și
transfer tehnologic;
-Raportul de activitate al Departamentului de învățământ la distanță (ID);
-Raportul Comisiei de Management, Dezvoltare Strategicǎ, Gestionare şi Evaluare EconomicoFinanciarǎ;
-Raportul de activitate al Școlii doctorale;
-Raportul de activitate al Centrului lingvistic ,,Eurolanguage;
-Raportul de activitate al Departamentului de pregătire a personalului didactic și de formare
continuă;
-Raportul de activitate al Centrului de programe LLP ERASMUS;
-Raportul de activitate al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în carieră.
-Raportul de activitate al Centrului E-Learning;
-Raportul privind activitatea Centrului de presă și imagine al Universității din Petroșani,
-Raportul privind activitatea Școlii Doctorale, în perioada 2011-2014;
-Raportul asupra activității Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic și Formare
Continuă (DPPD FC), în perioada 2009-2014;
-Raportul de activitate al Comisiei de Relații Internaționale, pentru perioada 2013-2014.
-Raportul anual de audit intern, pentru anul universitar 2013-2014;
-Raportul de activitate al Departamentului de Cercetare, Managementul proiectelor și Transfer
Tehnologic, în perioada 2009-2014;
-Raportul anual de autoevaluare a calității în Universitatea din Petroșani, pentru anul universitar
2013-2014.
Au mai fost fost aprobate următoarele:
-Reacreditarea instituțională a următoarelor Centre de cercetare din structura Facultății de Mine:
Ingineria rocilor, substanțelor minerale utile și a materialelor de construcții, Evaluarea riscurilor
în industrie, Inginerie minieră;
-Acreditarea instituțională a Centrului de Cercetări „Inginerie mecanică pentru industria
extractivă„ din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
-Acreditarea instituțională a Centrului de cercetare „Metode, tehnici și software pentru
monitorizarea și controlul proceselor miniere;
Transmiterea către ARACIS:
- a solicitării Universității din Petroșani pentru evaluarea externă instituțională;
- a Raportului de autoevaluare și a Anexelor justificative pentru programul de studii de licență
,,Ingineria transportului și a traficului;

- a documentației de autoevaluare pentru programul de studii universitare de masterat „Ingineria
proiectării construcțiilor miniere„ din cadrul Facultății de Științe;
Intrarea în lichidare:
- a programelor de studii ineficiente academic și financiar: Inginerie economică în domeniul
mecanic, domeniul de studii de licență Inginerie și Management – Facultatea de Mine;
Matematică – Facultatea de Științe;
- a programului de studii universitare de masterat ,,Sisteme informatice de gestiune,, din cadrul
Facultății de Științe, începând cu anul universitar 2014-2015;
-Înființarea Colegiului în cadrul Universității din Petroșani, cu începere din anul universitar
2014-2015;
-Planurile de învățământ:
- din cadrul Colegiului din Universitatea din Petroșani, în anul școlar 2014-2015.
- ale Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă (DPPD-FC);
-Comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice vacante din cadrul Universităţii din
Petroşani;
-Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, la nivelul Universității din Petroșani;
-Taxele de închiriere ale spaţiilor deţinute de Universitatea din Petroşani, pentru perioada
februarie – decembrie 2014;
-Modificarea cuantumului taxei de susținere a examenului de licență pentru absolvenții care
provin de la alte universități de stat sau particulare din România, prevăzut prin Hotărârea
Senatului nr.39/16.05.2013, de la 500 lei - la 1000 lei;
-Rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante;
-Execuţia bugetară a Universităţii din Petroşani, pe anul 2013;
-;Bugetul de venituri şi cheltuieli provizoriu, pe anul 2014;
-Taxele pentru învățământ pe anul universitar 2014-2015;
-Taxele de cazare pentru anul universitar 2014-2015;
-Taxele de școlarizare la Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă și Programele postuniversitare de conversie profesională din cadrul Facultatății de
Științe, în anul universitar 2014-2015;
-Planul operaţional al Universităţii din Petroşani pe anul 2014;
-Planul operaţional pe anul 2014 al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultății de
Mine, Facultății de Științe;
-Organigrama Universităţii din Petroşani;
- Statele de funcţii ale personalului didactic auxiliar şi personalului contractual;
- Statele de funcţii ale personalului didactic pe departamente, pentru anul universitar 2014-2015;
- Statul de funcţii al personalului didactic, pentru anul universitar 2014-2015, pentru Facultatea
de Ştiinţe: Programe universitare de licență, forma de învățământ ID;
- Statele de funcții ale personalului didactic pentru Departamentul de Pregătire a Personalului
Didactic și Formare Continuă (DPPD-FC), pentru anul universitar 2014-2015;
-Lista cadrelor didactice associate;
-Repartizarea cifrelor de școlarizare pentru anul universitar 2014-2015, pe domenii și programe
de studii;
-Structura anului universitar 2014-2015;
-Redistribuirea locurilor bugetate pentru studii universitare de licență și master, în anul
universitar 2014-2015;

-Funcționarea în anul universitar 2014-2015, a Programelor de studiu care nu întrunesc numărul
minim de studenți;
-Procedurile operaționale privind desfășurarea activităţii în cadrul Centrului de Programe LLP
Erasmus;
-Procedura de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de
predare și didactic auxiliary;
-Prelungirea termenului de susţinere a tezei de doctorat pentru un număr de 5 doctoranzi;
-Menţinerea calităţii de titular în învăţământ, pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de
pensionare ;
-Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani pentru 3
personalități;
=Protocol încheiat între Universitatea din Petroşani și alte universități din țară, privind
susţinerea examenului de licenţă ;
-Solicitările unor cadre didactice din Universitatea din Petroșani de a desfășura activități
didactice la alte universități din țară.
În anul 2015 s-au emis 115 de hotărâri ale Senatului, dintre care aprobarea a 6
metodologii și 5 regulamente, după cum urmează:
-Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile universitare de licență și
masterat, pentru anul universitar 2015-2016;
-Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat –
septembrie 2015;
-Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de consiliere și orientare în carieră, al
Universității din Petroșani;
-Metodologia referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de
conducere la nivelul Universității din Petroșani;
-completarea la Metodologia referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi
funcţiilor de conducere la nivelul Universității din Petroșani;
-modificare Metodologia privind menținerea calității de titular pentru cadrele didactice și/sau de
cercetare, după împlinirea vârstei de pensionare;
-Metodologia de ocupare a posturilor didactice vacante din Universitatea din Petroșani, pentru
anul universitar 2015-2016;
-modificarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții cu
personal didactic asociat;
-;Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și
masterat;
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de
abilitare;
-Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență și
master;
-Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic, pentru anul
universitar 2015-2016;
-Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții de la cursurile universitare de licență
și master din Universitatea din PetroșaniȘ
S-au prezentat și aprobat următoarele rapoarte:

-Raportul Comisiei pentru probleme studențești, pe anul 2014;
-Raportul Comisiei de Organizare, Finanțare și Asigurarea Calității Învățământului, pentru anul
2014;
-Raportul Comisiei de Cercetare, Dezvoltare și Evaluare a Cercetării, pentru anul 2014.
Raportul Comisiei de Management, Dezvoltare strategică, Gestionare și Evaluare economicofinanciară, pentru anul 2014;
-Raportul Comisiei de Etică, pentru anul 2014;
-Raportul de activitate al Centrului lingvistic ,,Eurolanguage,, 2009-2014;
-Raportul Departamentului de Învățământ la distanță, pe anul 2014;
-Raportul de activitate al Centrului de informare, consiliere și orientare în carieră, în perioada
2013-2014;
-Raportul de activitate al Centrului Erasmus+ și e-Learning, pe anul 2014;
-Raportul privind starea Universității din Petroșani, în anul 2014;
De asemenea au fost aprobate:
-Transmiterea către ARACIS:
- a documentației pentru evaluarea instituțională a Universității din Petroșani, în vederea
reacreditării;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Inginerie minieră,, din
cadrul Facultatății de Mine;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Calculatoare,, din
cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Electromecanică,, din
cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Energetică industrială,,
din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Mașini și echipamente
miniere,, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Echipamente pentru
procese industriale,, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;
- a documentațiilor de reacreditare pentru Programul de studii de licență ,,Sociologie,, din cadrul
Facultății de Științe;
- a documentației de reacreditare pentru Programul de studii de licență TOPOGRAFIE
MINIERĂ, din cadrul Facultatății de Mine;
-Calendarul pentru desfășurarea procesului de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor
de conducere la nivelul Universității din Petroșani;
-Cotele de reprezentare în Senatul Universității din Petroșani, pe facultăți și departamente;
-Modificări la Planurile de învățământ din curricula Facultății de Științe;
-Modificarea Planurilor de învățământ pentru programele de licență, din cadrul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică;
-Planurile de învățământ pentru:
- Programul postuniversitar de conversie profesională ,,Transporturi,, pe 3 semestre și Programul
postuniversitar de conversie profesională ,,Transporturi,, pe 4 semestre, din cadrul Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică;
- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, forma de învățământ
zi ,,Managementul activităților sportive,, din cadrul Facultății de Științe;

- Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, forma de învățământ
zi ,,Managementul serviciilor de sănătate,,, din cadrul Facultății de Științe,
aplicabile cu anul universitar 2015-2016 din cadrul Facultății de Științe, de la specializările de
licență: Administrație publică – IF; Management – ID; Contabilitate și informatică de gestiune –
ID; Finanțe și bănci – ID,
-Intrarea în lichidare a Programului de studii universitare de licență ,,Ingineria valorificării
deșeurilor,, din cadrul Facultății de Mine, începând cu anul universitar 2015-2016;
-Structura anului universitar 2015-2016, pe facultăți pentru programele de învățământ de licență
și master;
-Structura anului universitar 2015-2016, pentru Departamentul de pregătire a personalului
didactic și formare continuă,
-Lista cadrelor didactice associate,
-Rezultatele concursului pentru acordarea Gradațiilor de merit pe perioada ianuarie 2015 –
decembrie 2019, pentru personalul didactic;
-Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în
cadrul Universității din Petroșani;
-Modificarea Organigramei Universității din Petroșani, în urma înființării în cadrul Centrului
Erasmus+ și e-Learning a două Birouri: Biroul Erasmus+ și Biroul e-Learning;
-Modificarea Cartei Universității din Petroșani: se abrogă art.121;
-Planul instituțional de dezvoltare profesională;
-Planul Operațional al Universității din Petroșani, pe anul 2015;
-Informarea privind execuția bugetară a Universității din Petroșani în anul 2014;
-Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2015.
-Taxele de învățământ pentru anul universitar 2015-2016;
-Taxele de cazare pentru anul universitar 2015-2016;
-Taxele de închiriere a spațiilor deținute de Universitatea din Petroșani, pentru anul universitar
2015-2016;
-Repartizarea pe domenii și programe de studii a cifrei de școlarizare pentru locurile finanțate de
la bugetul MECS și locurile cu taxă, studii universitare de licență și masterat, în anul universitar
2015-2016;
-Repartizarea locurilor cu bursă și fără taxă, pe domeniile de doctorat aferente Școlii doctorale;
-Redistribuirea locurilor finanțate de la buget, pe programe de studii, în anul universitar 20152016;
-Funcționarea în anul universitar 2015-2016, a Programelor de studiu care nu întrunesc numărul
minim de studenți;
-Modificarea articolelor 16, 17 și 19 din Carta Universității din Petroșani;
-Statele de funcții ale personalului didactic auxiliar și personalului contractual, începând cu data
de 01.04.2015;
-Statele de funcții ale personalului didactic;
-Statele de funcții ale personalului didactic pentru Departamentul de pregătire a personalului
didactic și formare continuă (DPPD FC);
-Statul de funcții a personalului didactic și a doctoranzilor, din cadrul Școlii doctorale, pentru
anul universitar 2015-2016;
-Statul de funcții pentru personalul didactic la forma de învățământ la distanță - ID, din cadrul
Facultății de Științe, pentru anul universitar 2015-2016;

-Statul de funcții și de personal didactic pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare
continuă, specializarea ,,Evaluator al riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă,, din cadrul
Facultății de Mine, pentru anul universitar 2015-2016;
-Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante,
-Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
-Desfășurarea activității de conducere de doctorat în cadrul Școlii doctorale a Universității din
Petroșani:
- în domeniul de studii universitare de doctorat ,,Inginerie industrială,, d-lui prof.univ.dr.ing.
MORARU ROLAND IOSIF;
- în domeniul de studii universitare de doctorat ,,Ingineria sistemelor,, d-nei prof.univ.dr.ing.
LEBA MONICA;
-Prelungirea termenului de susţinere a tezei de doctorat pentru 11 solicitări;
-Menţinerea calităţii de titular în învăţământ, pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de
pensionare ;
-Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani ;
-Protocol încheiat între Universitatea din Petroşani și alte universități din țară, privind susţinerea
examenului de licenţă ;
-Solicitările cadrelor didactice din Universitatea din Petroșani de a desfășura activități didactice
la alte universități din țară.
Hotărârile Senatului au fost luate cu majoritate de voturi după dezbateri democratice, toți
membrii Senatului având posibilitatea să-și exprime opiniile, iar amendamentele au fost supuse
votului.
Relațiile instituționale cu Consiliul de Administrație au fost corecte și constructive,
Președintele Senatului fiind invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație, iar
membrii Consiliului de Administrație au participat de asemenea la ședințele Senatului, fiecare
dintre părți având posibilitatea să-și exprime punctele de vedere în cele două structuri de
conducere.
Concluzionăm că activitatea Senatului s-a desfășurat în conformitate cu legislația în
vigoare și reglementările interne, în spirit democratic, responsabil și constructiv.
Prezentul Raport a fost aprobat în ședința Senatului din data de 15.02.2016 prin
Hotărârea Senatului nr. 20.

Președinte Senat,
Conf. Univ. Dr. Ec. Răscolean Ilie

