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Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 1753 din 21 decembrie 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 şi ale Cartei 
Universitare, SENATUL Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, întrunit azi, 21.12.2010, hotărăşte 
următoarele: 

 
Art. 1. Alegerea domnului prof. dr. ing. Grigore Nicolae ca membru în Comisia de Etică. 
Art. 2. Alegerea domnului prof. dr. ing. Stănică Ezeanu Dorin în funcţia de preşedinte al Comisiei 
de Etică. 
Art. 3. Completarea Senatului cu 3 membri studenţi: Nicolae Evelin, anul II – UPP, IME, Ianache 
Cristiana, anul III-Calculatoare, IME,  Mâţă Radu anul III – IEDM, IME. 
Art. 4.  Limita inferioară a punctajului pentru acordarea gradaţiilor de merit cadrelor  didactice 
aflate pe lista de rezerve la competiţia decembrie 2010, să fie de 3000 de puncte. 
Art. 5. Componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 
concurs in semestrul I al anului universitar 2010-2011 (Anexa 1). 
Art. 6. Aprobarea  înscrierii la concurs a candidatei Manta Ana Maria pentru ocuparea postului 
vacant de asistent universitar de la catedra de Chimie, cu dispensă de medie. 
Art. 7.  Aprobarea Structurii anului pregătitor 2010-2011 (Grupele A+B) – An Pregătitor (Anexa2).  
Art. 8. Înfiinţarea Biroului proiecte finanţate din fonduri europene, aflat în subordinea Rectorului 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 
Art. 9. Înfiinţarea a 2 cabinete medicale în subordinea Prorectorului cu activitatea administrativă, 
socială şi de resurse umane. 
Art. 10. Completarea Organigramei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti conform articolelor 8 şi 
9 din prezenta hotărâre (Anexa 3). 
Art. 11. Numirea domnului Sef lucrări dr. ing. Adrian Neacşa în funcţia de Sef al Biroului Proiecte 
finanţate din fonduri structurale. 
Art. 12. Amendarea articolelor 2.2 (4), 2.6 ale Regulamentului de acordare a burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă (Anexa 4 ). 
Art. 13. Numirea Comisiei de analiză a suspiciunii de plagiat săvârșit de lector univ. dr. Rădulescu 
Dragoş, catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, cu următoarea componenţă:  

 prof. dr. ing. Dumitrescu Vasile – preşedinte,  

 prof. dr. ing. Stănică-Ezeanu Dorin – membru,  

 conf. dr. ing. Duşmănescu Dorel-membru. 
Art. 14. Aprobarea Planului Operaţional pentru anul universitar 2010-2011 (Anexa 5). 
Art. 15. Aprobarea specializărilor ce vor fi supuse procesului de acreditare /evaluare periodică în 
anul universitar 2010-2011 (Anexa 6).  
Art. 16. Aprobarea Planurilor de învăţământ pentru programul de studii psihopedagogice de 
certificare pentru profesia didactică, Nivelul I (unică specializare), Nivelul I (dublă specializare) şi 
Nivelul II, valabile începând cu anul universitar 2010-2011 (Anexa 6). 
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Art. 17. Aprobarea înaintării documentaţiei către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  pentru acreditarea  cursului postuniversitar ,,Tehnici analitice – fundamente şi 
aplicaţii” organizat de  Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie . 
Art.  18.  Aprobarea următoarele prevederi privind activitatea de cercetare ştiinţifică: 

1. La contractele de cercetare aflate în derulare, din avansul acordat de beneficiar, în cazul 
în care acesta efectuează plăţi în avans, sau din fondul alocat de universitate din surse 
proprii pentru contracte de cercetare, se vor achita prioritar şi se vor înregistra lunar în 
contabilitate costurile corespunzătoare echipamentelor, materialelor, deplasărilor sau 
taxelor pentru conferinţe. 

2. Salariile şi regia la contractele aflate în derulare se vor plăti pe perioada de derulare a 
contractului, în limita fondurilor rămase din avansul de la beneficiar, după ce s-au realizat 
cheltuielile cu echipamente, materiale, deplasări sau taxe pentru conferinţe, conform 
devizului contractului/etapei. Restul sumei corespunzătoare salariilor şi regiei se va 
achita după încasarea etapei/contractului dar nu mai târziu de 60 de zile de la încasare. 

Art.  19. În completarea deciziei BIRSEN nr. 4971/21.12.2010, Senatul Universitar aprobă ca 
pentru contractele încasate anterior datei de 21.12.2010, la care au rămas fonduri necheltuite, 
aceste fonduri să poată fi cheltuite conform devizului postcalcul, după cum urmează:  

 plata manoperei rămasă neachitată se va efectua până la data de  21.02.2011; 

 celelalte cheltuieli neefectuate pe perioada derulării etapei contractului se vor face până 
la data de 21.12.2011; 

 sumele rămase necheltuite după data de 21.12.2011  vor rămâne la dispoziţia 
Universităţii ca fond de rulment pentru finanţarea activităţii de cercetare. 

 
Preşedintele SENATULUI                     Secretar Ştiinţific al SENATULUI 
           RECTOR 

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