
SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 730  din 19 aprilie 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. 874/ 21.03.2012; 

 

Art. 1.  Senatul Universitar a hotărât ca pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare să fie inclus un program 

de reducere a cheltuielilor universităţii. 

Art. 2. Senatul Universitar a hotărât sancţionarea prof. univ. dr. mat. Iarca Ion cu sancţiunea prevăzută 

de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, Art. 312, alin. (2),  lit. c: ,,suspendarea pe o durată de 1 (un)  

an a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei 

funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de  doctorat, de master sau de 

licenţă”. 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat numirea unei comisii de analiză a faptelor relatate în sesizarea     

nr. 1001/30.03.2012 adresată Senatului Universitar: 

- Prof. dr. ing. Lambrescu Ionuţ  - preşedinte 

- Conf. dr. ing. Enăchescu Daniela  - membru 

- Lector univ. dr. Boacă Tudor   - membru 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat acordarea unei perioade de graţie de 1 (un) an în vederea 

finalizării tezei de doctorat doctorandului Illyeş Mihai, domeniul Mine, petrol şi gaze, conducător 

ştiinţific  de doctorat prof. dr. ing. Iordache George. 

 

Art. 5. Senatului Universitar a aprobat următoarele criterii de ADMITERE la studii universitare de 

licenţă, sesiunea 2012: 
a. media de  admitere la toate domeniile de  licenţă va fi  media generală a examenului de bacalaureat; 

b. în cazul în care mediile sunt egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei obţinute la 

bacalaureat la limba şi literatura română; 

c. taxa de înscriere  la examenul de admitere la studii universitare de licenţă va fi în cuantum de 100 lei 

pentru un singur domeniu. 

d. în cazul în care un candidat se înscrie la două sau mai multe domenii, taxa de înscriere va fi de 80 lei 

începând cu cel de-al doilea domeniu. 

 

Art. 6.  Senatul Universitar a aprobat taxa de studii în anul universitar 2012-2013 pentru studii universitare de 

licenţă şi de masterat  în cuantum de  2 900 lei,  achitată în 4 (patru) rate. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat taxa de studii în anul universitar 2012-2013 pentru studii universitare de 

doctorat  în cuantum de  3 500 lei,  achitată în 4 (patru) rate. 

 

Art. 8.  Serviciul Salarizare-Personal, Secretariat Doctorate, Oficiul Juridic şi membrii comisiei numite 

la art.4. vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. dr. ing. Ion Mălureanu 
 

 

 

 

 

 

 


