
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 1035 din 25 martie 2010 
 

 
În baza prevederilor Legii Învăţământului nr. 84/ 1995 republicată, ale Legii nr. 480/2006 

privind modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr.84/1995, republicată,  ale Legii nr. 
128/ 1997 şi ale Cartei Universitare, 

SENATUL Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, întrunit azi, 25.03.2010, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi Procedura de Transfer al 

documentelor de studii ale absolvenilor programelor de studii universitare de licenţă, masterat 
şi doctorat. 

Art. 2. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi Metodologia de admitere la 
studii universitare de doctorat în anul 2010. 

Art. 3. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi structura anului pregătitor 
pentru anul universitar 2009-2010. 

Art. 4.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi acordarea din venituri proprii a  
unor majorări salariale personalului nedidactic, începând cu data de 1 martie 2010. 

Art. 5. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi acordarea unui salariu 
diferenţia, majorat cu 15% lunar, cadrelor didactice care obţin (prin decizie CNADCU)  titlul 
ştiinţific de doctor. Acest spor salarial se va acorda doar atâta timp cât este în vigoare 
compensaţia salarială ce înlocuieşte sporul de doctor. 

Art. 6.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri şi cheltuieli  
din surse proprii pe anul 2010,  pe capitole de cheltuieli. 

Art. 7. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi înfiinţarea unor noi programe de  
studii universitare de masterat începând cu anul universitar 2010-2011, după cum urmează: 

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, domeniul Ingineria sistemelor, 
Programul de studii: ,,Tehnologii şi sisteme  informatice’’; 
 În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate, Programul de 

studii: ,,Contabilitate, audit şi expertiză contabilă’’ 
Art. 8.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea domnişoarei Dudu  

Gabriela, studentă a Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, anul III, ca reprezentant 
al studenţilor în Biroul Senatului Universitar. 
 

Preşedintele SENATULUI                                Secretar Ştiinţific al SENATULUI 
             RECTOR 

     Prof. univ. dr. ing. Vlad ULMANU                   Prof. univ. dr. ing. Ionuţ LAMBRESCU 
 


		2011-03-30T10:59:12+0300
	IT&C Department




