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Comisiei Senatului pentru management universitar
pentru anul202l

in conformitate cu Regulamentul de organizare qi luncfionare a[ Senatului, este necesara

prezentarea anuali a unui raport de activitate al comisiei pentru management universitar.

F inanul 2021 lacomisiade management universitar nu asositnici o solicitare scrisd

din partea membrilor comunit[fii academice sau din afara acesteia.

F in anul 2021 secretariatul senatului nu a transmis spre avizare nici o rnetodologie,

regulament sau procedur[ comisiei de management universitar.
F Comisia senatului pentru management universitar are alocat, prin decizia
pregedintelui senatului, Centrul de marketing universitar qi admitere. Din raportul
acestui centru subordonat senatului sunt de men!ionat urm[toarele activitlli derulate sub

coordonarea centrului
. 3500 de broquri informative privind oferta academici elaborate
r l5 cadrc didactice implicate in activitatea de promovare
o 60 de licee abordatc prin caravana de protnovare a ofertci academice
o participarea la Tdrgul Univcrsitdlilor derulat in Rcpublica Moldova
. updatAri ale secliunii dedicatc admiterii din sitc-ul UPET
. clipuri publicitare

Anr.rl 2021 a fost un an in care activitatea senatului s-a derulat in proporlie de 75% prin
email, iar din acest motiv dezbaterile au lipsit;i activitatea acestei comisii, respectiv activitatea
de monitorizare gi control, in plenul senatului a fost extrem de redus[. insd ohiar qi ir, aceste

conditii poate ar fl fost util oa la aprobarea a 9 din totalul de 175 de hotlrdri de senat, cot.t.tisia de
management sd fie consultatd

! Astfel cele t hotdrdri au implicat decizii strategice privind politica financiari (vezi
HS 35 / 1l .03.202L) corelate cu planul operalional af'erent anului 2021 (HS 20 /
25.02.2021) erau utile a primii avizul acestei comisii.
F A se vedea in acest sens HS 15, HS 19, HS 79, HS 80, HS 81, HS 117, HS 144,

HS 163 qi HS 173, hotirAri ce au vizat in general cheltuielile de mare valoare cu destinalie
special6 qi care se circumscriu ultimului domeniu (management) din cele qase incluse in
planul opera{ional UPET aferent anului 2021
! 6 hotirAri HS 15, HS 80, HS 80, HS 117, HS 144 9i HS 163 sunt orientate doar
activit[lilor D 19 Ei D22 din totalul de 90 de obiective ale PO, poate nu cele mai
importante obiective UPET din perspectiva manageriald.

Comisia de management iqi propune pe viitor sd aplice in mod efectiv obligaliile ce ii revin
in conformitate cu prevederile Carlei UPET, pentru a elabora rapoarte de monitorizare gi control
utile conducerii executive a universit[tii.

Raport aprobat in qedinfa ordinara a Senatului a UniversitAlii din Petro$ani din data de

z$.oz.zoz)prin Hotdr€rea'n umarttll f z$.oz.zozz.
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