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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1111 din 24 IUNIE 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 componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, semestrul al II-lea, anul universitar 2013-

2014, posturi vacante publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.324/10.06.2014: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Departamentul de Inginerie Mecanică 

Poz. 12, Profesor universitar. Discipline: Acţionări termice; Monitorizarea, diagnoza şi mentenanţa sistemelor 

tehnologice petroliere; Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier; Strategii de mentenanţă pentru creşterea siguranţei 

sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor. 

Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - preşedinte  

Prof. univ. dr. ing. Petrescu Valentin  (Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu)    - membru 

Prof. univ. dr. ing. Fetecău Cătălin (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi)   - membru 

Prof. univ. dr. ing. Nae Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru 

Prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Prof. univ. dr. ing. Cofaru Nicolae Florin (Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu)   - membru supleant 
 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Departamentul de Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 

Poz. 3, Profesor universitar. Discipline: Transportul şi înmagazinarea gazelor lichefiate; Termotehnică şi maşini 

termice.  

Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - preşedinte 

Prof. univ. dr. ing. Dobrovicescu Alexandru (Universitatea Politehnica din Bucureşti)  - membru 

Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru 

Prof. univ. dr. ing. Ivan Gabriel (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)   - membru 

Prof. univ. dr. ing. Petrescu Valentin (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)    - membru 

Prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru supleant 

Prof. univ. dr. ing. Arad Dumitru Victor (Universitatea din Petroşani)     - membru supleant 

Prof. univ. dr. ing. Mladin Emilia-Cerna (Universitatea Politehnica din Bucureşti)   - membru supleant 
 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor 

Poz. 17, Conferenţiar universitar. Discipline: Economie 1, Economie 2; Economie. 

Conf. univ. dr. ec. Lazăr Constantin Cornel (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - preşedinte 

Conf. univ. dr. ec. Ivan Mihail Vincenţiu (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru  

Prof. univ. dr. ec. Taşnadi Alexandru (Academia de Studii Economice din Bucureşti)  - membru 

Conf. univ. dr. ec. Piroşcă Grigore Ioan (Academia de Studii Economice din Bucureşti)  - membru 

Conf. univ. dr. ec. Stanciu Vasile Miltiade (Universitatea Spiru Haret din Bucureşti)    - membru  

Conf. univ. dr. ec. Năstase Gabriel (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti)  - membru supleant 
 

Departamentul de Modelare, Analiză Economică şi Statistică 

Poz. 2, Profesor universitar. Discipline: Previziune economică şi financiară; Statistică economică. 

Prof. univ. dr. ec. Zaharia Marian (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - preşedinte 

Prof. univ. dr. ec. Popescu Cătălin Nicolae (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)    - membru 

Prof. univ. dr. ec. Voineagu Vergil (Academia de Studii Economice din Bucureşti)   - membru 

Prof. univ. dr. ec. Ailenei Dorel (Academia de Studii Economice din Bucureşti)   - membru 

Prof. univ. dr. ec. Duguleană Liliana (Universitatea Transilvania din Braşov)     - membru 

Prof. univ. dr. ec. Popescu Delia Mioara (Universitatea „Valahia” din Târgovişte)   - membru supleant 

Prof. univ. dr. ec. Babucea Ana-Gabriela (Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu)  - membru supleant 
 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe  

Departamentul de Ştiinţele Educaţiei 

Poz. 5, Profesor universitar. Discipline: Fundamentele psihologiei; Psihologia personalităţii. 

Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)   - preşedinte 

Prof. univ. dr. Singer Mihaela (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru 

Prof. univ. dr. Aniţei Mihai (Universitatea din Bucureşti)       - membru 

Prof. univ. dr. Holdevici Irina (Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti)    - membru 

Prof. univ. dr. Negovan Valeria (Universitatea din Bucureşti)      - membru 

Prof. univ. dr. Popovici Doru Vlad (Universitatea din Bucureşti)      - membru supleant 

Prof. univ. dr. Mihai Puiu (Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti)    - membru supleant 

Prof. univ. dr. Stan Emil (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)      - membru supleant 
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Poz. 3, Conferenţiar universitar. Discipline: Pedagogie I; Pedagogie II. 

Conf. univ. dr. Suditu Mihaela (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - preşedinte 

Prof. univ. dr. Albu Gabriel (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru 

Prof. univ. dr. Vrăşmaş Ecaterina (Universitatea din Bucureşti)      - membru 

Prof. univ. dr. Iucu Romiţă (Universitatea din Bucureşti)       - membru 

Prof. univ. dr. Voiculescu Florea (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)   - membru 

Conf. univ. dr. Safta Cristina (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)     - membru supleant 

Conf. univ. dr. Pescaru Adina (Universitatea din Bucureşti)       - membru supleant 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 3. 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 2014-2015. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat modificări la Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă 2014. 

 

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

concursului de admitere la studii universitare de master 2014. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat cuantumul taxelor valabile în anul universitar 2014-2015, după 

cum urmează: 
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  

 

2900 lei/an 

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

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2012) 

2900 lei/an 

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

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2011 

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 doctorat pentru studenţii străini 2900 Euro/an univ. 

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

euro/lună x10 luni) 

9.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de 

şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R. 

250 lei/an – nivelul I 

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

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

12.  Taxă de credite pentru studenţii creditaţi 30 lei/credit  

13.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar 49 lei/credit pentru 

studenţii din anii II 

14.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar 49 lei/credit pentru 

studenţii din anii III  

15.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar 37 lei/credit pentru 

studenţii din anul IV 

16.  Taxǎ studii curs IWCF în limba română şi atestare 800 Euro 

17.  Taxǎ studii curs IWCF în limba engleză şi atestare 1000 Euro 

18.  Taxǎ studii cursuri pregătire gradul didactic II 100 lei 

 

RESTANŢE, REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR 

 

19.  Taxă reexaminare  100 lei 

20.  Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF 75 Euro/restanţă 

21.  Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF 150 Euro/cursant 

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

 

23.  Taxă înmatriculare studenţi anul I 50 lei 

24.  Taxă reînmatriculare şi rereînmatriculare 250 lei 

25.  Taxă înscriere în an suplimentar (repetare an studii) 100 lei 

TRANSFER 

 

26.  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 

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

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

 

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. 

200 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 

45.  Programă analitică / fişa disciplinei 30 lei+ 

2 lei/disciplină x 

număr discipline studiate 

46.  Taxă procesare dosar studenţi străini din state terţe UE 50 Euro 

47.  Evaluare dosar pentru echivalare studii conform OMECTS 5553/2012 150 lei 
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AUTENTIFICARE ACTE STUDII 

 

48.  Taxă autentificare acte studii 150 lei  

 

SUSŢINERE PUBLICĂ DOCTORAT 

 

49.  Taxă susţinere publică teză doctorat 1500 lei 

 

PARCARE 

 

50.  Taxă parcare auto 30 lei/trimestru 

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

 

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT 

 

52.  Taxă Aulă 200 lei/oră 

53.  Taxă Amfiteatre (FA1-FA4; IP1-IP4, AP9) 150 lei/oră 

56. Taxă Săli seminar (30 – 60 locuri) 120 lei/oră 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat înfiinţarea Departamentului de Masterate în Limba Engleză în 

cadrul Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor, începând cu data de 01 octombrie 2014. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat Raportul privind derularea proiectelor POSDRU şi POSCCE în 

cadrul UPG Ploieşti. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a împuternicit Consiliul de Administraţie să ia toate măsurile de recuperare a 

prejudiciului rezultat din cheltuielile neeligibile ale proiectelor POSDRU şi POSCCE derulate în UPG 

Ploieşti. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat menţinerea calităţii de titular, în anul universitar 2014-2015, pentru 

următoarele cadre didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare: 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Departamentul de Inginerie Mecanică 

- Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe 

- Prof. univ. dr. ing. Grigore Niculae 

- Conf. univ. dr. ing. Calotă Nicolaie 

- Conf. univ. dr. ing. Dumitru Gheorghe 

- Conf. univ. dr. ing. Neacşu Marian 

- Conf. univ. dr. ing. Nicolae Viorel 

Departamentul de Automatică, Calculatoare şi Electronică 

- Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae 

- Prof. univ. dr. ing. Bucur Cristian 

- Prof. univ. dr. ing. Cîrtoaje Vasile 

 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea  

 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie  

Departamentul de Chimie 

- Conf. univ. dr. chim. Matei Dorina 

Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului 

- Prof. univ. dr. ing. Matei Vasile 

 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Departamentul de Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 

- Prof. univ. dr. ing. Dumitraşcu Liviu 

Departamentul de Filologie 

- Conf. univ. dr. Coculescu Mariana Steluţa 

 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat scrisoarea de răspuns la cererile nr.1338/13.05.2014 şi 

nr.1339/13.05.2014. 
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Art. 13. Senatul Universitar a hotărât soluţionarea cererii nr.1511/28.05.2014 de către Departamentul de 

Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică şi Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi 

Electrică. 

 

Art. 14. Senatul Universitar a hotărât aprobarea organizării cursurilor de perfecţionare profesională cu 

predare în limba engleză, având durata de 6 luni (5 ore/zi)  în cadrul Centrului de Formare Profesională şi 

Consultanţă în Management şi Tehnologii Petroliere Prahova, la solicitarea SC MEG CONSTRUCT 

IMPEX SRL Ploieşti. 

 

Art. 15. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul 

de admitere la masteratul Petroleum Engineering, din cadrul Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor: 
- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian    - preşedinte 

- Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr   - membru 

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

- Şef. lucr. dr. ing. Stoianovici Doru   - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Ionescu Mihai Eugen  - membru 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat noua componenţă a comisiilor examenului de diplomă la 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, pentru anul universitar 2013-2014, după cum urmează: 
Specializarea: Calculatoare (IF) 

Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae   - preşedinte 

Prof. univ. dr. ing. Oprea Mihaela    - membru 

Conf. univ. dr. ing. Cangea Otilia    - membru 

Conf. univ. dr. mat. Marinoiu Cristian   - membru 

Conf. univ. dr. ing. Băieşu Alina    - secretar 

Specializarea Electronică Aplicată (IF) 

Prof. univ. dr. ing. Bucur Cristian    - preşedinte 

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

Conf. univ. dr. ing. Moise Adrian    - membru 

Şef. lucr. dr. mat. Orhei Dragomir   - membru 

Asist univ. ing. Dinu Octavian    - secretar 

 

Art. 17. Senatul Universitar a aprobat înfiinţarea programului de studii universitare de masterat 

Managementul Serviciilor Turistice şi Dezvoltare Regională, domeniul Management, la Facultatea de 

Ştiinţe Economice. 

 

Art. 18. Senatul Universitar a hotărât ca Facultatea de Ştiinţe Economice să facă demersurile prevăzute 

de legislaţia în vigoare, în vederea obţinerii acreditării programului de studii universitare de masterat 

Managementul Sistemului Bancar. 

 

Art. 19. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiei de analiză conform sesizării 

nr.1806/23.06.2014 a Rectorului UPG. 

Comisia este formată din: 
Conf. univ. dr. ing. Cursaru Diana      - preşedinte 

Conf. univ. dr. ing. Batistatu Mihail      - membru 

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

Prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel      - membru (reprezentant Sindicat) 

 

Art. 20. Senatul Universitar a hotărât ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să participe la negocierile 

pentru constituirea consorţiului ACADEMICA PLUS. 

 

Art. 21. Senatul Universitar a aprobat următoarele propuneri privind întocmirea statelor de funcţii, în 

anul universitar 2014-2015: 
 Păstrarea numărului de ore convenţionale în normă din anul universitar 2013-2014 şi anume: 

o 10 ore profesor; 

o 11 ore conferenţiar; 

o 13 ore şef lucrări/lector; 

o 14 ore asistent. 

 Reducea normelor didactice: 

o maxim 30% rector, prorectori şi DGA; 

o maxim 20% decan; 

o maxim 15% prodecani şi directori de departamente; 
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 Pentru conducerea de doctorat se normează 1 (unu) oră pe săptămână pentru fiecare doctorand aflat în stagiu (3+2 ani 

de la înscriere). La întocmirea ştatelor de funcţii vor putea fi normate ore pentru 6 doctoranzi în posturile de profesor, 

diferenţa până la 10 ore, fiind numai activităţi de predare. 

 Ştatele de funcţii vor fi întocmite în format unitar, folosind aplicaţia software dezvoltată în cadrul Departamentelor 

ITIMF, ACE şi TIC din UPG Ploieşti. 

 

 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


