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Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

DECIZIE 

______________________________________________________________________________ 

Nr. 1851/11.05.2017  Numire comisii de concurs pentru ocuparea posturilor  

    didactice vacante șef de lucrări, asistent universitar, 

                                   semestrul al II-lea, an universitar 2016-2017 

 
Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza HG nr 457/2011 privind Metodologia – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior; 

În baza HG nr.36/2013 pentru modificarea Metodologie – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și 

de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin HG nr.457/2011, publicată în Monitorul Oficial 

nr.88/11.02.2013; 

Având în vedere standardele minimale şi obligatorii privind conferirea titlurilor didactice de profesor universitar şi 

conferenţiar universitar din învăţământul superior, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr.6560/2012, cu modificările aduse 

prin O.M.E.N. nr.4204/2013; 

Având în vedere R 04-04 Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare, ediția 9; 

Având în vedere validarea comisiilor de concurs de către Senatul Universitar, întrunit în şedinţa din 11 Mai 2017, 

conform Hotărârii Senatului Universitar nr.06 din 11.05.2017; 

 

Rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti 

 

DECIDE: 

Art.1. În vederea desfășurării concursurilor didactice universitare la Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești, în semestrul al II-lea, an universitar 2016-2017, se aprobă numirea comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante de șef de lucrări și asistent universitar, în următoarea 

componenţă: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 
Departamentul Inginerie Mecanică 

Poz. 36, Şef de lucrări 

Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - preşedinte 

Prof. univ. dr. ing. Petrescu Marius (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru 

Prof. univ. dr. ing. Nae Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Conf. univ. dr. ing. Bădicioiu Marius (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru 

Conf. univ. dr. ing. Călțaru Mihaela (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru 

Şef. lucr. dr. ing. Diniţă Alin (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru supleant 

Poz. 41, Şef de lucrări 

Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - preşedinte 

Prof. univ. dr. ing. Eparu Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - membru  

Prof. univ. dr. ing. Nae Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Şerban (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - membru supleant 

Poz. 55, Asistent universitar 

Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - preşedinte 

Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)  - membru 

Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Şerban (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru  

Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Şef lucr. dr. ing. Florea Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Şef lucr. dr. ing. Ispas Dorina (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - membru supleant 

Art.2. Decanatul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, împreună cu preşedinţii şi membrii comisiilor de 

concurs și directorii de departamente vor veghea la buna desfăşurare a concursurilor şi vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei decizii, conform R 04-04 Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice şi de cercetare, ediția 9. 

R E C T O R, 

Prof.univ.dr.ing. COLOJA Pascu Mihai  

 

Se difuzează la: IME ______; Dep.IM ______; preşedinti de comisii ______; membrii comisiilor ____ . 

 


