
SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

 

Nr. 801  din 15 MAI 2012 

 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 ; 

În baza Cartei Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 

În baza prezentării şi discutării RAPORTULUI COMISIEI DE ANALIZĂ a sesizării nr. 1001/ 

30.03.2012; 

 

Art. 1.  Senatul Universitar a aprobat Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

finalizare a studiilor la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – 2012. (http://www.upg-

ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/index.html  

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii sau 

plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor ERASMUS şi Anexa 1 – Grila de echivalare 

a notelor. 

 (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/index.html). 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului 

Invăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă  şi Diagrama de relaţii între departamente. 

(http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/index.html) 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Ghidul de norme etice privind utilizarea resurselor de învăţământ 

online puse la dispoziţia cursanţilor la programele de studii de la învăţământul la distanţă. 

http://idfr.upg-ploiesti.ro/  

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat Procedura de evaluare internă a platformei de învăţământ 

electronic. http://idfr.upg-ploiesti.ro/ . 

 

Art. 6.  Senatul universitar a hotărât transmiterea în copie a Raportului comisiei de analiză a sesizării  nr. 

1001/ 30.03.2012,  la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, care în termen de 30 de zile va analiza, media şi  

înainta un raport către Senatul Universitar; 

 

Art. 7. Senatul Universitar a hotărît reconfirmarea ca rectori onorifici a prof. univ. dr. ing. Dumitrescu 

Stelian, prof. univ. dr. ing. Antonescu Niculae Napoleon, precum  şi validarea ca rector onorific a prof. 

univ. dr. ing. Ulmanu Vlad, cu statut de membri invitaţi fără drept de vot la şedinţele Senatului 

Universitar. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a hotărât completarea Consiliului de Administraţie al CTTIAP cu domnul 

conf. univ. dr. ing. Batistatu Mihail Valentin, loc devenit vacant prin demisia domnului prof. univ. dr. 

ing. Minescu Florea. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat comisiile de interviu pentru programul de mobilităţi ERASMUS: 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 
- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail , decan IME     - preşedinte 

- Lector univ. dr. Străoanu Boni, consilier financiar dep. Relaţii Internaţionale  - membru 

- Asist. dr. ing. Diniţă Alin, reperezentant ERASMUS IME     – membru 

 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 
- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian, decan IPG      - preşedinte 

- Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin, prodecan, reprezentant ERASMUS IPG  – membru 

- Lector univ. dr. Gafu Cristina, director dep. Relaţii Internaţionale   - membru 
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Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 
- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela, prodecan TPP     - preşedinte 

- Şef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen, reprezentant ERASMUS     - membru 

- Lector univ. dr. Gafu Cristina, director dep. Relaţii Internaţionale   - membru 

 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
- Conf. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela, decan LS     - preşedinte 

- Conf. univ. dr. Vlădoiu Monica, predecan LS     - membru 

- Asist. univ. dr. Jieanu Ioana Carmen, reprezentant ERASMUS   - membru 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
- Conf. univ. dr. Eftimie Mariana, decan SE      - preşedinte 

- Lector univ. dr. Buzoianu Daniela, prodecan, reprezentant ERASMUS   - membru 

- Lector univ. dr. Gafu Cristina, director dep. Relaţii Internaţionale   - membru 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat următoarele modificări în componenţa comisiilor de licenţă şi 

disertaţie – sesiunea 2012 de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe: 

- specializarea Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, studii universitare de 

licenţă: se înlocuieşte lector univ. dr. Nica Marius cu lector univ. dr. Farias Adelina; 

- specializarea Studii culturale româneşti în context european, studii universitare de masterat: se 

înlocuieşte lector univ. dr. Stoian Silvia cu lector univ. dr. Stoica Loredana. 

Art. 11. Senatul Universitar a mandatat Consiliul de Administraţie să aprobe Metodologia de organizare 

şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă- 2012. 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat menţinerea normei didactice majorată cu 2 (două) ore 

convenţionale, în anul universitar 2012-2013. 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat acordarea unui coeficient suplimentar de salarizare pentru 

persoanele care ocupă funcţia de preşedinte al senatului universitar şi secretar al senatului universitar. 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


