
 
 
 

                                          Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 1485 din 30 septembrie 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, 30.09.2010 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Senatului Universităţii, a hotărât  următoarele reglementări privind  plata cu ora la contractele 
de cercetare finanţate din alte surse decât cele din Planul Naţional II (PNII): 

1. Plata manoperei se va face conform următoarelor plafoane maxime ale tarifelor orare: 

- profesor universitar – 154 lei  / oră; 

- conferenţiar universitar – 73 lei / oră; 

- şef lucrări / lector - 46 lei / oră; 

- asistent universitar  - 38 lei / oră; 

- preparator universitar – 29 lei / oră; 

- tehnician – 4 lei / oră. 
2. Plata studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la contracte de cercetare ştiinţifică se va face prin 

angajarea lor cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe următoarele posturi: 
- asistent de cercetare ştiinţifică – pentru doctoranzi; 
- asistent de cercetare ştiinţifică stagiar – pentru masteranzi; 
- tehnician debutant – pentru studenţi. 

    3. Plata manoperei la contractele de cercetare ştiinţifică finanţate din Planul Naţional II       (PNII) se va 
face în continuare conform plafoanelor salariale stabilite de HG 475 / 2007. 
Art. 2. Senatul Universitar aprobă statele de funcţiunii ale personalului didactic pentru anul 
universitar 2010-2011. 
Art. 3.  Senatul Universitar aprobă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit. 
Art. 4. Senatul Universitar aprobă Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de 
sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă. 
Art. 5. Senatul Universitar decide somarea Casei de Cultură a Studenţilor pentru prezentare la 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti în vederea încheierii unui contract de închiriere a spaţiului 
utilizat în prezent. 
Art. 6. Senatul Universitar aprobă Structura anului universitar 2010-2011 (Anexa 1).  
Art. 7. Senatul Universitar aprobă validarea rezultatelor alegerii lect. univ. dr. Rădulescu Dragoş 
ca şef al Colectivului  de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice. 
Art. 8. Senatul Universitar aprobă validarea rezultatelor alegerii lect. univ. dr. Szekely Cătălina 
ca membru în Consiliul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. 
Art. 9. Senatul Universitar aprobă lista cadrelor didactice care au solicitat prelungirea activităţii, 
ca urmare a depăşirii vârstei de pensionare, precum  şi lista profesorilor consultanţi (Anexa 2). 



 
 
 

Art. 10. Senatul Universitar aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru anul universitar 2010-
2011 (Anexa 3). 
Art. 11. Senatul Universitar aprobă tematica şi datele aproximative ale şedinţelor ordinare ale 
Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în anul universitar 2010-2011 (Anexa 4).  
Art. 12. Senatul Universitar aprobă modificările propuse la planul de învăţământ la programul 
de studii de masterat - specializarea Administraţie Publică şi Integrare Europeană din cadrul 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (Anexa 5). 
Art. 13. Senatul Universitar aprobă Planul de învăţământ pentru cursuri de perfecţionare 
organizate în cadrul CEMATEP. 
Art. 14. Senatul Universitar aprobă noi programe de masterat la distanţă pentru specializările 
Managementul sistemelor microeconomice şi Administrarea şi finanţarea proiectelor de 
dezvoltare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice (Anexa 6). 

 
 
 

Preşedintele SENATULUI                     Secretar Ştiinţific al SENATULUI 
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Anexa 1 - Structura anului universitar 2010-2011  
Anexa 2 - Lista cadrelor didactice care au solicitat prelungirea activităţii, şi care au  
                depăşit vârsta de pensionare, precum  şi a profesorilor consultanţi 
Anexa 3 - Cuantumul taxelor şi tarifelor pentru anul universitar 2010-2011  
Anexa 4 - Tematica şi datele aproximative ale şedinţelor ordinare ale Senatului  

    Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în anul universitar 2010-2011  
Anexa 5 - Modificările propuse la planul de învăţământ la programul de studii de  
                 masterat - specializarea Administraţie Publică şi Integrare Europeană din   

     cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe  
Anexa 6 - Programe (noi) de masterat la distanţă pentru specializările Managementul  

    sistemelor microeconomice şi Administrarea şi finanţarea proiectelor de   
    dezvoltare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice  
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