
 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

 

CONCURS DE ADMITERE PENTRU STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

 

 Sesiunea SEPTEMBRIE 2014 

 

Număr locuri/granturi 
de studii alocate de către 

M.E.N. 

Repartizarea pe domenii 
 

Domeniul de studii 
universitare 

Nr.locuri/granturi de 
studii 

 
 
 

10 

Inginerie chimică 3 
Inginerie mecanică 2 
Mine, petrol şi gaze 2 
Ingineria sistemelor 2 

Chimie 1 
TOTAL: 10 

 
Număr locuri/granturi de studii pentru tinerii de origine română din 
Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă – fără plata taxelor de 

şcolarizare, cu bursă: 
 

 
1 

Mine, petrol şi gaze 1 

 



 

 LISTA DOMENIILOR DE DOCTORAT SI A CONDUCATORILOR DE 
DOCTORAT 

Nr. 

Crt 

Conducatorul de doctorat Departament de specialitate 

 

Domeniul de doctorat: MINE, PETROL SI GAZE 

1 Prof.univ.dr.ing. Florea 
MINESCU 

Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ 

2 Prof.univ.dr.ing. Lazar 
AVRAM 

Forajul sondelor, extracţia şi transportul 
hidrocarburilor 

3 Prof.univ.dr.ing. Mihai 
COLOJA 

Forajul sondelor, extracţia şi transportul 
hidrocarburilor 

4 Prof.univ.dr.ing. Iulian 
NISTOR 

Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ 

5 Prof.univ.dr.ing. Mihai 
GHEORGHITOIU 

Forajul sondelor, extracţia şi transportul 
hidrocarburilor 

6 Prof.univ.dr.ing. Marcela 
PATARLAGENU 

Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ 

7 Prof.univ.dr.ing. Cornel 
TRIFAN 

Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ 

 

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ 

1 Prof.dr.ing. Ion BOLOCAN Chimie 

2 Prof.univ.dr.ing. Dragoş 

CIUPARU 

Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia 
mediului 

3 Prof.univ.dr.ing. Paul ROŞCA Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia 
mediului 

4 Prof.univ.dr.ing. Vasile 
MATEI 

Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia 
mediului 



5 Prof.univ.dr.ing. Florin 
OPREA 

Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia 
mediului 

6 Prof.univ.dr.ing. Ion ONUŢU Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia 
mediului 

Domeniul de doctorat: CHIMIE 

1 Prof.univ.dr.chim. Octav 
PÂNTEA 

Chimie 

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICA 

1 Prof.dr.ing. Alexandru 
PUPAZESCU 

Inginerie mecanică 

2 Prof.dr.ing. Gheorghe 
ZECHERU 

Inginerie mecanică 

3 Prof.univ.dr.ing. Nicolae 
Napoleon ANTONESCU 

Inginerie mecanică 

4 Prof.univ.dr.ing. Vlad 
ULMANU 

Inginerie mecanică 

5 Prof.univ.dr.ing. Ioan TUDOR Inginerie mecanică 

Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR 

1  Prof.dr.ing. Nicolae 
PARASCHIV 

Automatică, calculatoare şi electronică 

2 Prof.univ.dr.ing. Mihaela 
OPREA 

Automatică, calculatoare şi electronică 

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALA 

1 Prof.univ.dr.ing. Alecsandru 
PAVEL 

Inginerie mecanică 

 

 

 



CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA 
STUDII UNVIERSITARE DE DOCTORAT – Septembrie 2014  

Activitatea 
Perioada de desfăşurare a 
fiecărei activităţi 

Înscrierea candidaţilor 15-22 septembrie 2014 

Afişarea listei candidaţilor înscrişi 22 septembrie 2014 

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică 

(engleză, sau franceză) 
23-24 septembrie 2014 

Susţinerea probei de admitere (pe domenii de 
doctorat) 

25-29 septembrie 2014 

Afişarea rezultatelor parţiale şi depunerea 
eventualelor contestaţii 

29 septembrie 2014 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi afişarea 
rezultatelor finale 

30 septembrie 2014 

Confirmarea locului prin depunerea actelor de 
studii în original şi încheierea contractelor de 
studii 

1-5 octombrie 2014 

 

 

ACTE ÎNSCRIERE CONCURS ADMITERE DOCTORAT: 

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune un dosar de înscriere-
dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente: 

a. cererea de înscriere (formularul se obţine de la Secretariatul 
Universităţii); 

b. o copie legalizată a certificatului de naştere şi copie simplă BI/CI; 

c. o copie legalizată a certificatului de căsătorie (acest document se 
depune numai de către candidaţii care şi-au  schimbat numele prin căsătorie); 



d. o copie legalizată a diplomei de bacalaureat; 

e. câte o copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a 
diplomei de studii universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia; 

f. o copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a 
diplomei de studii aprofundate sau de masterat;  

g. un Curriculum vitae şi o listă de lucrări ştiinţifice (în limba română); 

h. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere 
la doctorat – valoarea taxei este de 100 lei şi se achită la Casieria universităţii (corp 
A, etaj II). 

La înscriere, candidatul va completa o declaraţie privind  parcurgerea unui alt 
stagiu de doctorat (formularul de declaraţie se completează şi se depune, odată cu 
dosarul, la Secretariatul Universităţii). 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate. 

 

 Înscrierile se fac la Secretariatul Universităţii, în perioada 15-22 
septembrie 2014 (inclusiv sâmbăta şi duminica), după următorul program: 

Luni-vineri:    9.00- 15.00 

Sâmbătă-duminică:   9.00- 12.00 

 

 

INFORMAŢII suplimentare se pot obţine la telefon:  0244 – 575817 

Adresă contact: 

 E-mail:  apopescu@upg-ploiesti.ro    

 

 


