
Universitatea Petrol-Gaze  din Ploieşti 
SENATUL UNIVERSITATII 

HOTĂRÂRE 

Nr. 618 din 23.06.2009 

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 23.06.2009 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Senatul Universitar validează cu un număr de 36 voturi ,,pentru” rezultatele concursului de 
ocupare a posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea, an univ.2008-2009, la Facultatea de 
Ingineria Petrolului şi Gazelor, astfel:  

• şef lucrări, poz.10 , Neagu M. (Dinu) Daniela-cat. de Geologie – Geofizică 
• conferenţiar univ. , poz.13, Ciobanu Petru-cat. de Foraj - Extracţie 
• conferenţiar univ., poz.14, Nicolescu Constantin-cat. de Foraj - Extracţie 

 
Art. 2. Senatul Universitar validează cu 1 ,,abţinere” şi 35 voturi ,,pentru”  hotărârea Comisiei de 
concurs, care recomanda ca postul de lector univ. poz. 16 de la cat. de Matematică să fie  ocupat de 
asist. univ. Petcu Alina Emilia. 
 
Art. 3. Senatul universitar validează cu un număr de 36 voturi ,,pentru” rezultatele concursului de 
ocupare a posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea, an univ.2008-2009, la Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe, astfel: 

• lector univ., poz.16, Stoian Silvia Georgiana – cat. de Filologie 
• lector univ., poz.18, Iliou Raluca Eugenia – cat. de Filologie 
• lector univ., poz.7, Safta Cristina – Departamentul ptr. Pregătirea Personalului Didactic 

 
Art. 4. Senatul Universitar validează cu un număr de 36 voturi ,,pentru”  rezultatele concursului de 
ocupare a posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea, an univ.2008-2009, la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, astfel:  

• Conferenţiar univ., poz.11, Matei Mirela Clementina – cat. de Finanţe, Contabilitate şi Analiză 
Economică 

• Lector univ., poz.22, Teodorescu Cristian Dragoş - cat. de Finanţe, Contabilitate şi Analiză 
Economică 

• Preparator univ., poz.42, Voica Marian Cătălin - cat. de Finanţe, Contabilitate şi Analiză 
Economică 

• Profesor univ., poz.5, Done Ioan – cat. de Economie şi Administrarea Afacerilor 
• Lector univ., poz.34 Stancu Adrian  – cat. de Economie şi Administrarea Afacerilor 



• Profesor univ., poz.5, Popescu Cătălin – cat. de Management Marketing 
  
Art. 5.  Senatul  Universitar aprobă modificarea Regulamentului privind desfăşurarea concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice, astfel: 

• In anexa 11 – Criterii de promovare –  se introduce, pentru ocuparea unui post de lector/şef 
lucrări, echivalarea participării la un grant de cercetare naţional, internaţional sau contract de 
cercetare - dezvoltare-inovare cu agenţi economici sau alţi parteneri sociali, cu  un articol ISI. 

Art. 6. Senatul  Universitar aprobă organizarea unor noi programe de masterat  în anul univ.2009 - 2010, 
după cum urmează : 

• Domeniul Ştiinţele Educaţiei – specializarea ,,Didactică şi didactici de specialitate”, coordonator 
prof. univ. dr. Singer Mihaela, 4 semestre; 

• Domeniul Ştiinţe administrative – specializarea ,,Administraţie publică şi integrare europeană”, 
coordonator conf. univ. dr. Calcan Gheorghe, 4 semestre; 

• Domeniul Ştiinţe administrative – specializarea  ,,Studii europene în administraţia publică”  , 
coordonator conf. univ. dr. Vasilescu Gabriela, durata 2 ani, 4 semestre; 

• Domeniul Limbă şi literatură – specializarea ,,Teorie şi practică în învăţământul  actual”, 
coordonator conf. univ. dr.  Cojocaru Mihaela, 4 semestre; 

• Domeniul Inginerie Mecanică – specializarea ,,Metode numerice şi experimentale în proiectarea 
structurilor din industria de petrol şi gaze”  -  coordonator  prof. dr. ing.  Eparu  Ion, 3 semestre; 

• Domeniul Inginerie Mecanică – specializarea ,,Tehnologii  avansate de fabricare şi proiectare a 
utilajului petrolier de foraj-extracţie” – coordonator prof. dr. ing. Nae Ion, 3 semestre; 

• Domeniul Inginerie electrică, specializarea  ,, Managementul sistemelor electrice şi electronice” , 
coordonator conf. dr. ing. Bucur Cristian, 3 semestre; 

• Domeniul Ştiinţe economice, specializarea ,,Dezvoltarea economică a întreprinderii”, 
coordonator prof. univ. dr. Dumitraşcu Liviu, 4 semestre; 

• Domeniul Ştiinţe economice, specializarea ,,Strategii şi afaceri internaţionale”  coordonator 
conf. univ. dr. Rădulescu Irina, 4 semestre; 

• Domeniul Ştiinţe economice, specializarea ,,Managementul sectorului public”  forma de 
învăţământ la distanţă, coordonator conf. univ. dr. Eftimie Mariana, 4 semestre ; 

• Domeniul Ştiinţe economice, specializarea ,,Sisteme cu baze de date pentru afaceri” , 
coordonator conf. univ. dr. Duşmănescu Dorel, 4 semestre; 

 
Art. 7. Senatul Universitar aprobă demararea procedurii de acreditare a următoarelor programe de 
licenţă: 

• Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei – specializarea Calculatoare – Facultatea de 
Inginerie Mecanică şi Electrică; 

• Domeniul Finanţe – specializarea Finanţe şi bănci – Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Art. 8. Senatul Universitar  aprobă  lista redactorilor şi a referenţilor ştiinţifici

1. Eliminarea din listă a domnului prof. dr. ing. Costică Strătulă - Cat. de Inginerie Chimică şi 
Petrochimică; 

 ai Editurii Universităţii 
Petrol – Gaze din Ploieşti, cu următoarele observaţii: 

2. Adăugarea următoarelor persoane: 
- Prof. dr. ing. Roşca Paul - Cat. de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Petrochimie 



- Conf. dr. ing. Rădulescu Gabriel – Cat.  de Automatică şi Calculatoare 
- Conf. dr. ing. Cangea Otilia – Cat. de De Automatică şi Calculatoare 
- Conf. dr. ec. Mitu Augustin – Cat. de Management – Marketing 
- Lect. dr. Săftoiu Răzvan – Cat. de Filologie 
- Lect. dr. Gafu Cristina – Cat. de Filologie 

 
Art.  9. Senatul Universitar aprobă următoarele: 

- Comisia de licenţă la specializarea Administraţie publică, pentru absolvenţii  promoţiilor 
anterioare (cf. Legii 84/1995-studii de 4 ani), Facultatea de Litere şi Ştiinţe, sesiunea iulie 
2009: 

1. Conf. univ. dr. Calcan Gheorghe - Preşedinte 
2. Lector univ. dr Vieriu Eufemia - membru 
3. Lector univ. dr Apostolache Mihaela - membru 
4. Asist. univ. Dumitrescu Irina  - secretar 

 
- Comisia de licenţă la specializarea Matematică – Informatică, pentru absolvenţii promoţiilor 

anterioare (cf.  Legii 84/1995 – studii de 4 ani), Facultatea de Litere şi Ştiinţe, sesiunea iulie 
2009: 

1. Conf. univ. dr. mat. Pascu Mihai – Rafail- Preşedinte 
2. Conf. dr. ing. Vlădoiu Monica - membru 
3. Lector dr. ing. Mat. Boacă Tudor - membru 
4. Şef lucr. dr. ing. Moise Gabriela - membru 
5. Asist. univ. mat. Şchiopu Daniela - secretar 

 
- Modificarea comisiei de licenţă la specializarea Administraţie Managerială şi Secretariat, 

sesiunea iulie 2009: 
1. Conf. univ. dr. Preda Gavriil  - Preşedinte 
2. Conf. univ. dr Enăchescu Daniela - membru 
3. Lector univ. dr. Săftoiu Răzvan - membru 
4. Lector univ. dr Szekely Cătălina - membru 
5. Asist. univ. Ivănescu Claudia  - secretar  

 
Art. 10. Senatul universitar aprobă Tematica examenului de licenţă, sesiunea iulie 2009, de la Facultatea 
de Ştiinţe Economice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 11. Senatul  Universitar aprobă criteriile de selecţie a candidaţilor şi  ponderea acestor criterii 
pentru admiterea la  studii universitare de masterat  în sesiunea 2009, astfel: 
 
Facultatea Proba 

scrisă 
Media anilor de studii la 
specializarea absolvită 

Media examenului de 
finalizare a studiilor 

Facultăţi Tehnice 
- Inginerie Mecanică şi Electrică 
- Ingineria Petrolului şi Gazelor 
- Tehnologia Petrolului şi 

Petrochimie 

33,33 % 33,33 % 33,33 % 

- Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
- Facultatea de Ştiinţe Economice 

 
50 % 

 
25 % 

 
25 % 

 
Art. 12.  Senatul Universitar aprobă înfiinţarea Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Facultăţii de 
Litere şi Ştiinţe. 
 
Art. 13. Senatul Universitar aprobă  Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 
la învăţământul universitar de licentă, sesiunea 2009. 
 
 

Preşedintele SENATULUI 
Rector 

Secretar Stiinţific al SENATULUI 

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