
Universitatea Petrol-Gaze  din Ploieşti 
SENATUL UNIVERSITATII 

HOTĂRÂRE 

Nr.428 din 14.04.2009 

In baza prevederilor Legii Invăţământului Nr. 84/1995 republicată, ale Legii nr. 480/2006 privind   
modificarea şi completarea Legii Invăţământului Nr. 84/1995 republicată şi ale Cartei Universitare,  
În baza Statutului Personalului Didactic – Legea 128/1997, titlul 6,  

SENATUL Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, întrunit la data de 09.04.2009 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Senatul Universitar aprobă Regulamentul privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice vacante din UPG.  
 
Art.2 Senatul Universitar aprobă Metodologia de desfăşurare a evaluării personalului didactic de către 
studenţi. 
 
Art.3. Senatul Universitar  aprobă evaluarea programului pentru ciclul de Studii universitare de 
masterat, forma de învăţământ zi, specializarea Tehnologii avansate de proiectare şi fabricare a 
utilajului petrolier de foraj-extracţie,  care va fi inclus în oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie 
Mecanică şi Electrică, începând din anul univ. 2009-2010. 
 
Art.4. Senatul Universitar aprobă comisiile examenului de licenţă din sesiunile iulie 2009 şi februarie-
martie 2010.  
Art.5. Senatul universitar hotărăşte scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din UPG, sem. II, 
an univ. 2008-2009.  
 
Art.6. Senatul Universitar aprobă comisiile de concurs - legal constituite - pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante din UPG, sem.II, an univ.2008-2009, de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi de la Facultatea de Ştiinţe Economice. Senatul Universitar mandatează 
BIRSEN să completeze unele comisii de concurs de la Facultatea de Ştiinţe Economice cu profesori 
titulari. 
 
Art.7. Senatul Universitar aprobă suplimentarea Statului de funcţiuni al Compartimentului Secretariat 
Universitate cu 4 (patru) posturi de secretar cu studii superioare. 
 
Art.8. Senatul Universitar aprobă acordarea derogării de vechime de 6 luni şi 17 zile, pentru  
asist.univ.Stancu Adrian, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post didactic vacant de 
lector universitar la Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor.  
 

Preşedintele SENATULUI 
Rector 

Secretar Stiinţific al SENATULUI 

Prof. dr. ing. Vlad Ulmanu Prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu 
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