
            
        Aviz Consilier Juridic, 

 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 
SENATUL UNIVERSITĂŢII 

HOTĂRÂRE 

Nr.     1323 din 01 iulie 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, 01 iulie 2010, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi următoarele comisii 
de specialitate din partea Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti pentru Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică : prof. dr. ing. Zecheru Gheorghe , prof. dr. 
ing. Ulmanu Vlad  – catedra de Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial. 
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor: prof. dr. ing. Coloja Mihai Pascu, prof. dr. 
ing. Nistor Iulian – catedra de Foraj – Extracţie. 
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: prof. dr. ing. Ciuparu Dragoş Mihael – 
catedra de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Petrochimie. 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe: prof. univ. dr. Tomescu Domniţa – catedra de Filologie, 
prof. univ. dr. Oprea Mihaela – catedra de Informatică. 
 Art. 2.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi ,,pentru” depunerea 
dosarului de acreditare a specializării ,,Pedagogie” din cadrul Facultăţii de Litere şi 
Ştiinţe. 
 Art. 3. Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi numirea                           
d-lui prof. dr. ing. Coloja Mihai Pascu ca reprezentant al Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti. 
 Art. 4.  Senatul Universitar aprobă cu unanimitate de voturi modificări la capitolul 
,, Activităţi de cercetare ştiinţifică din  Metodologia de întocmire a statelor de funcţii 
pentru anul universitar 2010 -2011 astfel: numărul de ore de cercetare corespunzător 
normei complete de cercetare a cadrelor didactice în anul univ. 2010 -2011 va fi de 428. 
Acest număr de ore rezultă din diminuarea veniturilor cadrelor didactice din lunile 
noiembrie şi decembrie 2009. Sumele necesare pentru acoperirea normei de cercetare 
de 492 ore sunt următoarele: profesor universitar – 9840 lei, conferenţiar universitar – 4920 
lei, sef lucrări/lector universitar – 3280 lei, asistent universitar şi preparator universitar – 
1960 lei. Pentru anul universitar 2010-2011 sumele de mai sus se reduc prin înmulţirea cu 
raportul 428/492. 
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