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HOTĂRÂREA NR. 28 
din 19 martie 2015 

 
 

În baza: - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 
  - Cartei Universităţii din Petroşani; 
  - Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. 

 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Articol unic.  Aprobă modificarea articolelor 16, 17 și 19 din Carta Universității din 
Petroșani, având următorul conținut: 
- Art.16. Misiunea Universității este aceea de a genera și transfera cunoștințe către societate, în 
acord cu cerințele derivate din statutul României de membră cu drepturi depline a Uniunii Europene.  
Misiunea Universității are trei componente - formare, cercetare și contribuție la dezvoltarea societății 
românești. Direcțiile de operaționalizare a declarației de misiune a Universității sunt concretizate pe cele 
trei paliere astfel:  

(1) Misiunea didactică - vizează pregătirea de specialişti cu studii superioare, prin toate 
formele de învăţământ universitar şi postuniversitar prevăzute de lege, în domeniile şi programele de 
studii pentru care instituţia este legal acreditată sau autorizată; 

(2) Misiunea de cercetare ştiinţifică – constă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
cercetare ştiinţifică, inovare, transfer tehnologic, proiectare, consultanţă, expertiză, servicii etc., precum şi 
din valorificarea şi diseminarea largă a rezultatelor obţinute; 

(3) Misiunea civică şi culturală - urmăreşte organizarea unei palete largi de activități cultural-
artistice şi sportive în mediul universitar, pentru ca Universitatea să-și consolideze, pe lângă statutul de 
centru de pregătire didactică şi ştiinţifică, rolul de principal pol de educaţie şi cultură al comunităţii din 
zona în care îşi desfăşoară activitatea. 
- Art.17. Universitatea urmărește să-și realizeze misiunea prin definirea clară a obiectivelor sale 
fundamentale în fiecare domeniu.  

Principalele obiective ale Universităţii din Petroşani în aria activităţilor didactice sunt:  
a. Asigurarea unui nivel calitativ activităţilor de predare-învăţare şi evaluare academică la nivel 

de licenţă/master/doctorat;  
b. Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale a Universităţii din Petroşani la dinamica pieţei 

muncii;  
c. Organizarea şi derularea procesului de învăţământ din Universitate în concordanţă cu 

principiile eficacităţii educaţionale şi ale încadrării în resursele financiare estimate;  
d. Centrarea procesului de învăţământ al Universităţii din Petroşani asupra studenţilor prin 

dezvoltarea unei relaţii strânse de parteneriat cu aceştia, care să asigure calitatea 
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activităţilor educaţionale desfășurate;  
e. Amplificarea dimensiunii internaţionale a studiilor organizate în cadrul Universităţii din 

Petroşani.  
Principalele obiective ale Universităţii din Petroşani în domeniul activităţii ştiinţifice sunt: 
a. Stabilirea domeniilor şi direcţiilor prioritare, în contextul general al Planului Naţional de 

Cercetare Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2012 – 2020 și al documentelor de politică a 
cercetării elaborate de Comisia Europeană: Mine, petrol și gaze; Energie; Mediu; Transport; 
Ştiinţe fundamentale; Științe economice; Științe socio-umane; 

b. Integrarea cercetătorilor din Universitate în sistemul naţional, european şi internaţional al 
cercetării;  

c. Elaborarea și implementarea unei politici raționale de dezvoltare a resurselor umane pentru 
activitatea de  cercetare; 

d. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin atragerea de resurse de finanţare din contracte 
de cercetare, servicii, donaţii şi sponsorizări; accesarea programelor de finanţare din 
fondurile structurale etc. 

e. Asigurarea calităţii cercetării prin adoptarea unui management adecvat al calităţii, 
monitorizarea permanentă a activităţilor de cercetare și urmărirea modului de diseminare a 
rezultatelor cercetării. 

Principalele obiective ale Universităţii din Petroşani în domeniul civic şi cultural sunt: 
a. Educarea studenţilor în spiritul cunoaşterii şi preţuirii patrimoniului culturii naţionale şi 

universale, al menţinerii şi îmbogăţirii tradiţiilor culturale hunedorene; 
b. Instaurarea unei democraţii participative, care să permită pluralismul de opinii, iniţiativa şi 

comunicarea între membrii comunităţii universitare, inclusiv participarea cadrelor didactice, a 
cercetătorilor, a studenţilor şi a celorlalţi salariaţi, respectiv a sindicatelor şi a organizaţiilor 
profesionale ale acestora la perfecţionarea continuă a activităţii din Universitate; 

c. Organizarea de activităţi cultural-educative care să confere Universităţii statutul de principal 
centru de cultură şi civilizaţie al zonei prin: participarea la forumuri  multidisciplinare; 
organizarea   de   dezbateri   periodice,   conferinţe   şi   workshop-uri; realizarea de 
parteneriate cu instituţii publice, culturale şi agenți economici de pe plan local și naţional; 
organizarea  de  activități  împreună  cu  instituţiile  culturale  şi  de  artă partenere;  

d. Educarea membrilor comunităţii universitare în spiritul respectării drepturilor omului şi al 
participării active la protecţia vieţii şi a mediului înconjurător.  

- Art. 19. (1) Pe baza prevederilor prezentei Carte și a Legii Educației Naționale, se vor elabora și se vor 
supune aprobării Senatului Universitar Regulamente și Metodologii privind următoarele domenii ale 
activității Universității:  

1. Regulamentul intern al Universității din Petroșani;  
2. Regulamente de organizare şi funcţionare ale facultăţilor, departamentelor şi  

compartimentelor funcţionale şi administrative;  
3. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității din Petroșani; 
4. Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 
5. Regulamente privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei; 
6. Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic; 
7. Metodologia privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante;  
8. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții cu personal 

didactic asociat; 
9. Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat; 
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10. Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din Petroșani; 
11. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul 

Universităţii;  
12. Metodologia de normare a activității de cercetare științifică a cadrelor didactice; 
13. Regulamentul privind desfăşurarea activităţii profesionale a studenţilor Universităţii;  
14. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare a 

Carierei;  
15. Codul de etică și deontologie universitară; 
16. Regulamentul de funcționare ale Comisiei de Etică Universitară; 
17. Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi; 
18. Regulamentul de acordare a gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice; 
19. Regulamentul de întocmire a statelor de funcţii ale personalului didactic;  
20. Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii 

de licență și masterat; 
21. Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la doctorat; 
22. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare 

de licență și masterat;  
23. Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat; 
24. Regulamentul de funcționare a Editurii Universitas; 
25. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Universității din Petroșani; 
26. Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă; 
27. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea  programelor de conversie profesională 

a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 
28. Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor de evidență școlară din 

cadrul Universității din Petroșani;  
29. Metodologia privind menținerea calității de titular pentru cadrele didactice și/sau de cercetare 

după împlinirea vârstei de pensionare; 
30. Regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 

Universitatea din Petroşani; 
31. Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare; 
32. Regulament de organizare și funcționare a Căminelor Studențești;  
33. Regulament de organizare și funcționare a Restaurantului Studențesc; 
34. Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice;  
35. Metodologia de alegere în structurile și funcțiile de conducere ale Universității din Petroșani;  
36. Alte norme, regulamente și metodologii de organizare și funcționare a structurilor 

Universității.  
(2) Toate aceste documente sunt menite să asigure menţinerea unui nivel de calitate ridicat 

pentru toate activităţile ce se desfăşoară în cadrul Universităţii şi se constituie sub forma 
anexelor la prezenta Cartă. Regulamentele şi metodologiile nou întocmite se vor supune 
aprobării Senatului Universitar. 

 


