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UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1423 din 19 IUNIE 2013 

 
 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr.92/2012; 

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 
 

 

Art. 1. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza 

sistemului de credite transferabile la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-

ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii 

__regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__ 

regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul privind deplasările în străinătate (http://www.upg-

ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Metodologia pentru primirea la studii şi 

şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe Uniunii Europene la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

începând cu anul universitar 2013-2014 (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/ 

metodologii__regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia privind normarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, valabilă începând cu anul universitar 2013-2014 – a fost eliminată condiţionarea ca minimum 

100-150 de ore să fie obţinute din articole ISI, invenţii şi cărţi publicate în edituri internaţionale. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a hotărât mărirea normei didactice cu 1 (una) oră convenţională, în anul 

universitar 2013-2014. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a hotărât repartizarea cifrei de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat, pe 

facultăţi, în anul universitar 2013-2014, după cum urmează: 

 studii universitare de licenţă 
Facultatea Nr. locuri Rromi Moldoveni Etnici Români 

Inginerie Mecanică şi Electrică 231 2 2 15 

Ingineria Petrolului şi Gazelor 141 2 2 10 

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 113 2 2 8 

Ştiinţe Economice 169 4 2 7 

Litere şi Ştiinţe 222 4 2 - 

Total 876 14 10 40 

 

 studii universitare de masterat 
Facultatea Nr. locuri Etnici Români 

Inginerie Mecanică şi Electrică 66 8 

Ingineria Petrolului şi Gazelor 66 6 

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 44 11 

Ştiinţe Economice 47 - 

Litere şi Ştiinţe 77 - 

Total 300 25 
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Art. 9. Senatul Universitar a aprobat Raportul Comisiei de Etică a Senatului elaborat în urma 

constatărilor Comisiei de Control a Ministerului Educaţiei Naţionale, constituită în baza ordinului MECT 

nr.471/2013 şi 536/DGJC/2013, cuprinse în raportul comisiei nr.471/26.04.2013. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a hotărât modificarea structurii anului universitar 2012-2013 la studii de 

licenţă şi masterat, prin organizarea unei sesiuni extraordinare de rereexaminǎri, în perioada 20-21 

septembrie 2013. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat, conform art. 287, alin. (21), din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, reducerea normei didactice, în anul universitar 2013-2014, după cum urmează: 

- rector, prorectori şi preşedintele senatului universitar: 30%; 

- decani: 20%; 

- prodecani, secretarul senatului universitar şi directorii departamentelor (inclusiv DIDFR şi 

DPPD): 15%. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a hotărât în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată de Legea nr.87/2006, să solicite îndeplinirea 

procedurilor pentru acreditarea programului de studii universitare de masterat Managementul Litigiilor 

Economice, domeniul Administrarea Afacerilor. 
 

Art. 13. Senatul Universitar a hotărât perceperea unei taxe pentru prelucrarea dosarelor de înscriere în 

cazul primirii la studii şi şcolarizării cetăţenilor străini din state terţe Uniunii Europene, începând cu anul 

universitar 2013-2014. Cuantumul taxei va fi stabilit de către Consiliul de Administraţie şi va fi aprobat 

de către Senatul universitar în următoarea şedinţă. 
 

Art. 14. Senatul Universitar a hotărât modificarea componenţei unor comisii de licenţă, din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, în anul universitar 2012-2013, după cum urmează 
Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Comisia 1: 

Prof. univ. dr. Marian Zaharia    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Aurelia Pătraşcu      - membru 

Lector univ. dr. Daniela Iov     - membru 

Lector univ. dr. Octavian Badiceanu    - membru 

Lector univ. dr. Alexandru Sălceanu    - membru 

Lector univ. drd. Vasile Fumea     - secretar  

Comisia 2: 

Conf. univ. dr. Corneliu Burada    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Daniela Enăchescu    - membru 

Lector univ. dr. Carmen Zefinescu    - membru 

Lector univ. dr. Boni Mihaela Străoanu    - membru 

Lector univ. dr. Monica Ţegledi     - membru 

Lector univ. dr. Cătălin Năchilă    - secretar 

Specializarea: Cibernetică, Statistică  şi Informatică Economică 

Conf. univ. dr. Gabriel Vîlcu     - preşedinte 

Lector univ. dr. Mirela Lazăr     - membru 

Lector univ. dr. Ana Tănăsescu     - membru 

Lector univ. dr. Georgiana Popescu    - membru 

Asist. univ. drd. Bogdan Tudorică    - secretar 

 

Art. 15. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiilor de licenţă, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, pentru sesiunea iulie 2013, care se vor deplasa pentru susţinerea examenului de finalizare a 

studiilor la: 

 Fundaţia Academia Comercială Satu Mare (4-5 iulie 2013): 
Specializarea: Management 

Prof. univ. dr. Cătălin Popescu     - preşedinte 

Lector univ. dr. Mădălina Albu     - membru 

Lector univ. dr. Violeta Sima     - membru 

Lector univ. drd. Adrian Ungureanu    - secretar 

Specializarea: Finanţe şi Bănci 

Conf. univ. dr. Cornel Lazăr    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Mirela Matei    - membru 

Lector univ. dr. Cristian Teodorescu     - membru 

Asist. univ. drd. Cristina Oprea    - secretar 
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Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Prof. univ. dr. Marian Zaharia    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Aurelia Pătraşcu      - membru 

Lector univ. dr. Daniela Iov     - membru 

Lector univ. drd. Vasile Fumea     - secretar  

 Fundaţia-Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara (11-13 iulie 2013): 
Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Comisia 1: 

Prof. univ. dr. Marian Zaharia    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Aurelia Pătraşcu      - membru 

Lector univ. dr. Daniela Iov     - membru 

Lector univ. drd. Vasile Fumea     - secretar  

Comisia 2: 

Conf. univ. dr. Corneliu Burada    - preşedinte 

Conf. univ. dr. Daniela Enăchescu    - membru 

Lector univ. dr. Monica Ţegledi     - membru 

Lector univ. dr. Cătălin Năchilă    - secretar 

 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat preţurile de pornire pentru negocierea contractului de închiriere / 

superficie aferent terenului şi clădirii de la Baza de Foraj a Universităţii Pertol-Gaze din Ploieşti, astfel: 

- 4 euro/m
2
/lună pentru chiria clădirii; 

- 1,5 euro/m
2
/lună pentru teren. 

 

Art. 17. Senatul Universitar a aprobat cuantumul taxelor valabile în Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti, în anul universitar 2013-2014, astfel: 
Nr. 

crt. 

Denumirea taxei Cuantum 

 

TAXE ŞCOLARIZARE 

 

1.  Taxă şcolarizare: ZI+I.D., F.R. – anul I 2900 lei/an 

2.  Taxă şcolarizare: ZI+I.D., F.R. – anii de studii II  

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2011) 

2900 lei/an 

3.  Taxă şcolarizare: ZI+I.D., F.R. – anii de studii III 

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2010) 

2200 lei/an 

4.  Taxă şcolarizare: ZI+I.D., F.R. – anii de studii IV 

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2009) 

2200 lei/an 

5.  Taxă studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi anterior anului 2009) 2500 lei/an 

6.  Taxă studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi începând cu 01.10.2009) 3000 lei/an 

7.  Taxă studii pentru studenţii străini 2700 Euro/an (270 

euro/lună x10 luni) 

8.  Taxă studii pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R. 250 lei/an – nivelul I 

9.  Taxă  studii nivelul I Formare psihopedagogică - externi 1500 lei  

10.  Taxă  studii nivelul II Formare psihopedagogică - externi 1500 lei 

11.  Taxă studii pentru studenţii nepromovaţi din cauza nerealizării numărului de 

credite necesar 

49 lei/credit pentru 

studenţii din anii I 

12.  Taxă studii pentru studenţii nepromovaţi din cauza nerealizării numărului de 

credite necesar 

49 lei/credit pentru 

studenţii din anii II 

13.  Taxă studii pentru studenţii nepromovaţi din cauza nerealizării numărului de 

credite necesar 

37 lei/credit pentru 

studenţii din anii III  

14.  Taxă studii pentru studenţii nepromovaţi din cauza nerealizării numărului de 

credite necesar 

37 lei/credit pentru 

studenţii din anul IV 

15.  Taxǎ studii curs IWCF 750 Euro 

 

RESTANŢE, REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR 

 

16.  Taxă reexaminare  70 lei 

17.  Taxă rereexaminare 100 lei 

18.  Taxă rereexaminǎri suplimentare 120 lei 

19.  Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF 75 Euro 

20.  Taxă reexaminare (2 examene) cursuri IWCF 100 Euro 

21.  Taxă refacere şedinţă laborator (în afara celor programate fără taxă) 50 lei/şedinţă 
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ÎNMATRICULARE, REÎNMATRICULARE 

22.  Taxă înmatriculare studenţi anul I 50 lei 

23.  Taxă reînmatriculare şi rereînmatriculare 250 lei 

24.  Taxǎ înscriere în an suplimentar (repetare an studii) 100 lei 

 

TRANSFER 

 

25.  Taxă transfer de la o specializare la alte specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi 

sau de la o facultate la alta în cadrul U.P.G. 

100 lei 

26.  Taxă transfer pentru studenţii care pleacă de la U.P.G. 250 lei 

27.  Taxă transfer pentru studenţii care vin la U.P.G. 100 lei 

 

DIFERENŢE 

 

28.  Taxă examen de diferenţă 100 lei/examen 

 

ÎNSCRIERI 

 

29.  Taxă înscriere admitere doctorat 100 lei 

30.  Taxă înscriere Nivel I forma psihopedagogică  – externi 50 lei   

31.  Taxă înscriere Nivel II forma psihopedagogică  – externi 50 lei    

32.  Taxă înscriere pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică de către 

terţi 

100 lei 

 

EXAMENE FINALIZARE STUDII 

 

33.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/dizertaţie pentru absolvenţii 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în situaţia în care se repetă examenul 

(începând cu a doua susţinere şi următoarele) sau nu l-au susţinut în primii 2 

(doi) ani de la absolvire. 

150 lei 

34.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/absolvire pentru absolvenţii de 

învăţământ superior proveniţi din alte universităţi 

600 lei  

 

TARIF PĂSTRARE ŞI ARHIVARE DOCUMENTE
 

 

35.  Diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii 

postuniversitare de specializare, de studii aprofundate, certificat de definitivat, 

gradul II, gradul I, certificat de absolvire a D.P.P.D., certificat PHARE, atestat 

de formare continuă a personalului, certificat de competenţe profesionale ale 

personalului didactic şi alte tipuri de diplome, ridicate după expirarea duratei de 

2 (doi) ani de la absolvire 

100 lei 

 

TARIF ÎNTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE
 

 

36.  Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de 

studii postuniversitare de specializare/ studii aprofundate, duplicat certificat de 

definitivat, gradul II, gradul I, duplicat certificat de absolvire a 

D.P.P.D./atestat de formare continuă a personalului, duplicat certificat de 

competenţe profesionale ale personalului didactic şi duplicat al altor tipuri de 

diplome 

200 lei 

37.  Duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 150 lei 

38.  Foi matricole care nu sunt anexe la diplome (eliberate pentru promoţiile 

anterioare anului 1990) 

150 lei 

39.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni 

de la absolvire – absolvenţi UPG Ploieşti 

 

200 lei 

40.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni 

de la absolvire – pentru absolvenţi ai altor universităţi 

400 lei 

41.  Eliberare acte de studii absolvenţilor universităţilor particulare cu licenţă la 

UPG Ploieşti 

200 lei 

42.  Adeverinţe diverse, întocmite pe baza documentelor de la arhivă, cu excepţia 

adeverinţelor pentru absolvenţi ai cursurilor de zi la UPG care depun dosar de 

pensie 

100 lei 

43.  Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au 

finalizat studiile 

150 lei 

44.  Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţin documente de 

studii, la cererea titularului.  

Expedierea se face de către titular/împuternicitul acestuia. 

100 lei 
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45.  Programă analitică / fişa disciplinei 30 lei+ 

2 lei/disciplină x 

număr discipline studiate 

 

AUTENTIFICARE ACTE STUDII 

 

46.  Taxă autentificare acte studii 50 lei  

 

SUSŢINERE PUBLICĂ DOCTORAT 

 

47.  Taxă susţinere publică teză doctorat 1500 lei 

 

PARCARE 

 

48.  Taxă parcare auto 30 lei/trimestru 

49.  Taxă parcare auto pentru persoane din afara universităţii 2 lei/zi 

 

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT 

 

50.  Taxă Aulǎ 150 lei/orǎ 

51.  Taxă Amfiteatre (Fa1-FA4; IP1-IP4, AP9) 120 lei/orǎ 

52. Taxǎ Sǎli seminar (30 – 60 locuri) 100 lei/orǎ 

 

 
 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 
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