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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1511 din 09 SEPTEMBRIE 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 modificări şi completări la Metodologia de întocmire a ştatelor de funcţii ale 

personalului didactic şi a documentelor conexe pentru anul universitar 2014-2015. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Regulamentul privind activitatea Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat art.1 din Hotărârea Biroului Senatului nr.1363/08.07.2014 (Metodologia 

privind normarea activităţii de cercetare ştiinţifică). 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat delegarea Biroului Senatului privind completarea Anexei 1 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Editurii Universităţii Petrol-Gaze Din Ploieşti. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat plata conducătorilor de doctorat pentru activitatea de îndrumare a 

doctoranzilor din afara normei didactice, o oră convenţională/săptămână pentru fiecare doctorand, să se facă la 

nivel de profesor universitar, începând cu data de 01.10.2014. Măsura se aplică pentru doctoranzii aflaţi în 

programul de studii universitare de doctorat de 3 ani, plus 1-2 ani de prelungire a stagiului, după caz. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat plata conducătorilor de doctorat, începând cu data de 01.10.2014, în cuantum 

a 10 ore, la nivel de profesor universitar, pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de susţinere publică a 

fiecărei teze de doctorat elaborată sub coordonarea lor. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat rechemarea din concediul de odihnă a cadrelor didactice în perioada 22-

26.09.2014, urmând să se efectueze zilele restante de concediu până la finele anului 2014. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat continuarea activităţii domnului prof. univ. dr. ing. Ulmanu Vlad, conform 

art. 289 alin. (3) din Legea nr.1/2011, cu contract de muncă pe perioadă determinată, în anul universitar 2014-

2015, pentru activităţi didactice în regim de plata cu ora, cercetare ştiinţifică şi conducere doctorat. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat ca plata orelor suplimentare normei efectuate de cadrele didactice să se 

realizeze, la nivel de: 

- şef de lucrări / lector universitar (corespunzător tranşei de vechime aferente), dacă orele se află în post de 

profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar sau şef de lucrări; 

- asistent universitar (corespunzător tranşei de vechime aferente), dacă orele se află în post de asistent 

universitar. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat organizarea unei sesiuni de admitere la studiile universitare de licenţă şi 

master, în perioada 23-26.09.2014. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat organizarea unei sesiuni a examenului de licenţă, în perioada 22-23.09.2014. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a luat la cunoştinţă despre demisia domnului prof. univ. dr. Zecheru Gheorghe din 

Senatul UPG. 

 

Art. 13. Senatul Universitar a luat la cunoştinţă despre demisia studentei Mocanu Alina Cristina Ilinca din Senatul 

UPG. 

 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 
 
 

 


