
Universitatea Petrol-Gaze  din Ploieşti 
SENATUL UNIVERSITATII 

HOTĂRÂRE 
Nr. 793 din 29.09.2009 

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 29.09.2009 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Numirea unei comisii care să prezinte un raport de sinteză asupra dosarului de evaluare a 
masteratului ,,Managementul Litigiilor Economice”, cu următoarea componenţă: prof. univ. dr. Stan 
Emil şi prof. univ. dr. Albu Gabriel. 
Art. 2 Aprobarea structurii şi a cuantumului taxelor pentru anul universitar 2009-2010. 
Art. 3 Aprobarea structurii anului universitar 2009-2010 la studii universitare de licenţă şi de masterat. 
Art.  4  Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Buletinului Ştiinţific al Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti. 
Art. 5  Aprobarea  continuării activităţii didactice  pentru cadrelor didactice cu vârsta peste 65 de ani, 
astfel: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: prof. dr. ing. Ulmanu Vlad, prof. dr. ing. Manea Constantin. 
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor: prof. dr. ing. Popa Constantin, prof. dr. ing. Trifan Cornel. 
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: conf. dr. ing. Ionescu Daniela, prof. dr. chim. 
Şchiopescu Alexandra. 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe: prof. univ. dr. Tomescu Domniţa, conf. univ. dr. fiz. Moşescu Nicolae. 
Art. 6 Aprobarea cererilor  de continuare a activităţii în calitate de profesor consultant pentru 
următoarele cadre didactice: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: prof. dr.ing.Tudor Ioan, prof. dr. ing. Dumitrescu Stelian, 
prof. dr. ing. Posea Nicolae, prof. dr. ing. Antonescu Nicolae Napoleon. 
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor: prof. dr. ing. Macovei Neculai, prof. dr. ing. Pătărlăgeanu 
Marcela, prof. dr. ing. Creţu Ion, prof. dr. ing. Popescu Corneliu, prof. dr. ing. Iordache George. 
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: prof. dr. ing. Cuiban Flavian, prof. dr. ing. Strătulă 
Costică. 
Art. 7 Aprobarea listei cadrelor didactice care vor preda la Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Ştiinţe 
Economice în anul univ.2009-2010 în calitate de colaboratori indispensabili. 
Art. 8 Aprobarea susţinerii activităţilor didactice  în regim de ,,plata cu ora” în anul universitar 2009-
2010. 
Art. 9 Senatul universitar mandatează Biroul Senatului să decidă asupra continuării activităţii celor care 
au solicitat acest lucru din categoria personalului didactic auxiliar: secretar Arif Florenta şi secretar 
Andreescu Petra. 
Art. 10 Aprobă modul de  plată a activităţilor în cadrul Departamentul de Invăţământ la Distanţă şi cu 
Frecvenţă Redusă, în anul universitar 2009-2010. 
Art. 11 Aprobarea Colegiul de Onoare al Universităţii, cu următoarea componenţă:prof. dr. ing. Ulmanu 
Vlad- rector, prof. dr. ing. Bolocan Ion-prorector, prof. dr. ing. Mălureanu Ion, prof. dr.ing. Cîrtoaje 



Vasile, prof. univ. dr Tomescu Domniţa, prof. dr. ing. Zaharia Marian, prof. dr. ing. Tudor Ioan  
reprezentant al sindicatului cadrelor didactice, Brânzoi Cătălin reprezentantul sindicatului  TESA şi 7 
membri supleanti, care se numesc de  către membrii Colegiului de Onoare.  
Art. 12 Aprobarea unor modificări la planurile de învăţământ, pentru anul I de studii, de la Facultatea de 
Inginerie Mecanică şi Electrică. 
Art.13 Aprobarea Protocolului privind susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii 
Universităţii Wales România, în sesiunile ianuarie – februrie şi iulie 2010, cu comisii formate din cadre 
didactice de la UPG din Ploieşti.. 
Art.14  Aprobarea  taxei de studii pentru studenţii străni: 270 Euro/lună, plătibilă 10 luni/an de studii. 
Art. 15  Aprobarea  susţinerii examenelor restante până la finele sesiunii de iarnă a anului univ. 2009-
2010, pentru studenţii restanţieri înscrişi în ani terminali sau în anii penultimi de studii pentru 
specializările şi formele de învăţământ care nu au, în cazul repetenţiei, posibilitatea de a îşi  continua 
studiile la aceeaşi specializare.  
Art. 16  Aprobarea susţinerii unor ore de curs de către cadrele didactice care nu au obţinut titlul ştiinţific 
de doctor în termen legal,  dar care vor fi retrogradate pe post de asistent universitar începând cu data 
01.10.2009. 
 
 
 

Preşedintele SENATULUI 
Rector 

Secretar Stiinţific al SENATULUI 

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

 
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI 

D E C I Z I E 
 
Nr. 843/19.10.2009  Completare la Hotărârea Senatului Universitar nr.793/29.09.2009  

 
Senatul Universitar, întrunit în şedinţa din data de 29.09.2009, a hotărât ca Universitatea Petrol 

– Gaze din Ploieşti să participe la Programul Operaţional Sectorial CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE – AXA PRIORITARĂ 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1 Modulul I: Proiecte mari de investiţii,  prin 

depunerea unei cereri de finanţare cu tema: ,,Centrul Regional de determinare a performanţelor şi 

monitorizarea stării tehnice a materialului tubular utilizat în industria petrolieră / CRDPMTP”, director 

de proiect  prof. dr. ing. Vlad Ulmanu. 

 
Preşedintele SENATULUI, 

Rector 
Secretar Stiinţific al SENATULUI, 

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