Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
SENATUL UNIVERSITĂŢII
HOTĂRÂRE
Nr. 2568 din 29 septembrie 2011
În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, SENATUL Universităţii
Petrol- Gaze din Ploieşti, întrunit azi, 29.09.2011, hotărăşte următoarele:
Art. 1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în
semestrul II al anului universitar 2010-2011:
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
Departamentul Inginerie Mecanică
PETRESCU DOINA, şef lucrări, poz. 19
FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
Departamentul de Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor
EPARU CRISTIAN şef lucrări, poz.16
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE
Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului
BOGATU IRINA LIANA şef lucări, poz.18
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE
Departamentul de Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică
BORSOS ZOLTAN, lector universitar, poz. 6
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor
LUPU ADRIAN GELU, lector universitar, poz. 35
Art. 2. Aprobarea structurii anului universitar 2011-2012 la studii universitare de licenţă şi
masterat (Anexa 1).
Art. 3. Aprobarea propunerilor facultăţilor privind acoperirea normelor didactice vacante
de conferenţiar universitar şi profesor universitar. Senatul aprobă lista persoanelor care pot
susţine, în regim de plata cu ora ore din posturi vacante de conferenţiar şi profesor
universitar. (Anexa 2)
Art. 4. (1) Cadrele didactice titulare la începutul anului universitar 2011-2012 şi care vor fi
pensionate pe parcursul anului universitar 2011-2012 ca urmare a aplicării prevederilor
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 se pot reangaja pe durată determinată până la 30
septembrie 2012, începând cu data la care le-a încetat contractual de muncă.
(2) Cadrele didactice reangajate conform paragrafului anterior, vor continua activităţile
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didactice ale postului pe care l-au ocupat la 1 octombrie 2011, în conformitate cu Statul de
funcţiuni aprobat de Senatul universităţii pentru anul universitar 2011-2012, conform
prevederilor
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286,
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1/2011.

(3) Cadrele didactice pensionate înainte de data de 1 octombrie 2011, pot fi reangajate pe
baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an şi vor fi retribuite
în regim de plata cu ora pentru toate activităţile efectuate, conform Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011: activităţi de predare curs, seminar, laborator, proiect, îndrumarea
proiectelor de licenţă ale studenţilor, îndrumarea disertaţiilor masteranzilor, îndrumarea
activităţii doctoranzilor, îndrumarea activităţilor practice, verificări pe parcurs şi finale.
Raportarea activităţilor efectuate de cadrul didactic reangajat se va face folosind o Fişă de
raportare a activităţilor (Anexa 3).
Art. 5. Aprobarea centralizatorului taxelor valabile în anul universitar 2011-2012
(Anexa 4).
Art. 6. Aprobarea numirii lect. univ. dr. Safta Cristina în funcţia de director al Centrului de
consiliere şi orientare în carieră.
Art. 7. Aprobarea înfiinţării Centrului de dezvoltare şi inovare pedagogică.
Art. 8. Aprobarea numirii prof. univ. dr. Albu Gabriel în funcţia de director a Centrului de
dezvoltare şi inovare pedagogică.
Art. 9. Aprobarea modificării planului de învăţământ al specializării de masterat
Automatizări avansate (Anexa 5).
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