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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 329 din 27 MARTIE 2014 

 
 

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

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 
 

 

Art. 1. Senatul Universitar a aprobat modificarea art. 12 din Hotărârea Senatului nr. 245/06.03.2014, 

conform eratei stabilită de Biroul Senatului în şedinţa din data de 13.03.2014. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia privind normarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/ 

index.html). 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat modificări la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat la Universitatea 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 organizarea şi desfăşurarea analizelor de 

disciplină (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_statute/ 

index.html). 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Social-

administrativ din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-

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

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Pază 

din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-

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

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Patrimoniu 

din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-

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

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-

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

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice şi de cercetare (http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/ 

metodologii__regulamente_si_statute/index.html). 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere la studii universitare de master 2014 (http://www.upg-

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

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat înfiinţarea, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Centrului de Cercetări Avansate în Automatizări, Calculatoare şi Electronică, din cadrul Facultăţii de 

Inginerie Mecanică şi Electrică. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat Planul Operaţional al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

pentru anul 2014. 

 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat proiectul de buget pe anul 2014. 
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Art. 14. Senatul Universitar a aprobat punerea la dispoziţia Asociaţiei Române de Mecanica Rocilor a 

spaţiului aferent sălii G.P.8b, cu titlu gratuit, de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 15. Senatul Universitar a aprobat accesarea unei linii de credit pentru suma de 1.000.000 lei, pe o 

durată de 12 luni. 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat salariile diferenţiate propuse de facultăţi şi compartimentele de 

specialitate care se vor acorda începând cu 01 aprilie 2014 pentru 250 de cadre didactice, personal 

didactic auxiliar şi nedidactic şi pentru personalul didactic care a obţinut titlul de doctor, după data de 01 

ianuarie 2010. 

 

Art. 17. Senatul Universitar a aprobat comisiile pentru interviul din cadrul selecţiei de mobilităţi 

studenţeşti ERASMUS, anul universitar 2014-2015, după cum urmează: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail    - preşedinte 

Şef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia     - membru 

Şef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen    - membru 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian    - preşedinte 

Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin  - membru 

Şef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen    - membru 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela   - preşedinte 

Conf. univ. dr. Gafu Cristina     - membru 

Şef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen    - membru 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Conf. univ. dr. Eftimie Mariana     - preşedinte 

Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela    - membru 

Şef lucr. dr. ing. Panaitescu Caşen    - membru 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe  

Conf. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela  - preşedinte 

Conf. univ. dr. Gafu Cristina     - membru 

Lector univ. dr. Eparu Ioana    - membru 

 

Art. 18. Senatul Universitar a aprobat planurile de învăţământ ale specializărilor de masterat în limba 

engleză Petroleum Engineering şi Petroleum Geoscience, de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi 

Gazelor. 

 

Art. 19. Senatul Universitar a hotărât ca, în conformitate cu prevederile cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-

32 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea 

nr.87/2006, să solicite îndeplinirea procedurilor de evaluare periodică a programului de studii universitare 

de licenţă Calculatoare, învăţământ de zi. 
 

Art. 20. Senatul Universitar a aprobat: 

 prelungirea stagiului de doctorat pentru: 

- Pricop Emil, domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Ingineria 

Sistemelor, conducător ştiinţific domnul prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae, cu 2 (doi) ani; 

- Zaharia Maria, domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Inginerie 

Mecanică, conducător ştiinţific domnul prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru, cu 2 (doi) ani; 

- Belaid Ahmed, domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Mine, Petrol şi 

Gaze, conducător ştiinţific domnul prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai, cu 1 (unu) an; 

- Ramadan Ibrahim Naim, domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat 

Inginerie Mecanică, conducător ştiinţific domnul prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe, cu 2 

(doi) ani; 

 acordarea perioadei de graţie de 2 (doi) ani la studiile universitare de doctorat în vederea 

finalizării şi susţinerii tezei de doctorat pentru Călburean Gheorghe, domeniul fundamental 

Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Mine, Petrol şi Gaze, conducător ştiinţific domnul prof. 

univ. dr. ing. Avram Lazăr. 
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Art. 21. Senatul Universitar a aprobat modificarea denumirii Departamentului de Tehnologia Informaţiei, 

Matematică şi Fizică în Departamentul de Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 

începând cu data de 01 aprilie 2014. 

 

Art. 22. Senatul Universitar a aprobat denumirile celor două departamente din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice: 

- Departamentul Administrarea Afacerilor; 

- Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate; 

 

Art. 23. Senatul Universitar a aprobat înfiinţarea următoarelor trei programe de studii universitare de 

masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice: 

- Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol şi Gaze, domeniul Administrarea Afacerilor; 

- Tehnologii Informatice pentru Afaceri, domeniul Informatică Economică; 

- Expertiză Contabilă şi Fiscalitate, domeniul Contabilitate. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


