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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1595 din 09 IULIE 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 Metodologia de întocmire a ştatelor de funcţii ale personalului 

didactic şi a fişelor posturilor pentru anul universitar 2013- 2014 (http://www.upg-

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

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea 

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

__regulamente_si_statute/index .html). 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul intern al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

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

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 

la studii universitare de master 2013 (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii 

__regulamente_si_statute/index.html). 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă 2013 (http://www.upg-

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

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2013 (http://www.upg-

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

 

Art. 7.  Senatul Universitar a aprobat structura anului universitar 2013-2014. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a hotărât împuternicirea Biroului Senatului, pe perioada 10.07.2013-

10.09.2013, pentru a lua hotărâri în legătură cu orice problemă apărută. Toate hotărârile, care se vor lua, 

vor fi aduse la cunoştinţa Senatului, în prima şedinţă, şi vor înceta de drept dacă nu vor fi validate de 

către plenul Senatului. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a hotărât repartizarea cifrei de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat, pe 

facultăţi, în anul universitar 2013-2014, pentru studiile universitare de masterat, după cum urmează: 

 
Facultatea Nr. locuri Etnici Români 

Inginerie Mecanică şi Electrică 66 5 

Ingineria Petrolului şi Gazelor 66 5 

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 44 5 

Ştiinţe Economice 47 5 

Litere şi Ştiinţe 77 5 

Total 300 25 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat ca domnul prof. univ. dr. ing. Alexandru Pupăzescu să ocupe 

funcţia de director al Şcolii Doctorale a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat înfiinţarea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Departamentului de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţei Muncii (DAGPSPM). 
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Art. 12. Senatul Universitar a hotărât modificarea Art. 5.1.6 din Procedura Operaţională PO 07.14 

(Închirierea spaţiilor temporar disponibile şi gestionarea contractelor de închiriere) după cum urmează 

„Contractele se încheie de regulă pe o perioadă de 4 ani cu renegociere anuală sau, după caz, pentru o 

durată mai mare de 4 ani cu aprobarea Senatului”. 

 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat superficia şi închirierea directă a terenului şi clădirii de la Baza de 

Foraj a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, către SC OMV Petrom, pe o perioadă de 20 de ani. 

 

Art. 14. Senatul Universitar a hotărât să se acorde dreptul de superficie şi închiriere către SC OMV 

Petrom a spaţiului de la Baza de Foraj a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, după cum urmează: 

- închirierea suprafeţei de teren de 6.500 m
2
, cu o chirie de 1 euro/ m

2
/lună; 

- închirierea clădirii existente la Baza de Foraj cu o suprafaţă utilă de 910 m
2
, cu o chirie de 3 euro/ 

m
2
/lună; 

- acordarea dreptului de superficie pe o suprafaţă de 5.000 m
2
, cu o prestaţie financiară de 0,01 euro/ 

m
2
/lună, cu condiţia ca la expirarea contractului clădirea ce urmează a fi construită pe această 

suprafaţă, de către SC OMV Petrom, să treacă în proprietatea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 15. Senatul Universitar a aprobat ca perioada concediului de odihnă al cadrelor didactice, pentru 

anul universitar 2012-2013, să fie între 10.07.2013-31.08.2013 şi 23.09.2013-25.09.2013. 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat Rapoartele comisiilor elaborate 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, după cum urmează: 

- Comisia pentru verificarea modului de completare a registrelor matricole, cataloagelor de disciplină 

şi cataloagelor examenelor de finalizare a studiilor, pentru toate facultăţile din UPG Ploieşti; 

- Comisia pentru verificarea modului de organizare şi funcţionare a Departamentului de Învăţământ la 

Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă pentru toate programele de studii de învăţământ tip ID organizate 

de UPG Ploieşti. De asemenea, această comisie a verificat modul de desfăşurare a examenelor de 

admitere şi finalizare a studiilor, precum şi a examenelor la disciplinele cuprinse în planurile de 

învăţământ la toate programele de studii, forma ID; 

- Comisia de evaluare a performanţelor profesionale şi analiză a activităţii personalului de conducere 

şi administrativ din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


