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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1810 din 04 NOIEMBRIE 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 Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master, precum şi criteriile de acordare a 

burselor şi cuantumul acestora în semestrul I al anului universitar 2014-2015. 

 

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

universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat raportul comisiei de analiză nr.3441/28.10.2014 privind aspectele prezentate în raportul 

corpului de control al MEN nr.2553/03.09.2014. 

 

Art. 4. Senatul Universitar, în baza raportului comisiei de analiză (art.3 al prezentei hotărâri a Senatului), a aprobat sancţiunea 

propusă de Rectorul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conform art.312 alin. (2) lit. d din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, respectiv destituirea din funcţia de conducere din învăţământ a doamnei decan a Facultăţii de Ştiinţe Economice - 

conf. univ. dr. Eftimie Mariana. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat scoaterea la concurs a postului vacant de decan la Facultatea de Ştiinţe Economice, din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat modificarea art.13 din Hotărârea Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

nr.912/23.05.2013, după cum urmează: Senatul Universitar a hotărât eliberarea diplomelor pentru absolvenţii programelor de 

studii de master „Managementul sectorului public” - învăţământ la distanţă, organizate în alte locaţii, care pot face dovada 

că au achitat toate taxele şi au toate documentele justificative necesare eliberării acestora. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat ca absolvenţii programului de master Managementul sectorului public, învăţământ la 

distanţă, din alte locaţii decât Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, care au îndeplinite condiţiile de şcolaritate, au achitate 

taxele de şcolarizare şi nu au examenul de finalizare a studiilor, să susţină examenul de disertaţie în sesiunile prevăzute în 

structura anului universitar 2014-2015 aprobată pentru absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a fost informat privind sesizarea nr.2889/23.09.2014. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a fost informat privind sesizarea nr.2938/25.09.2014. 

 
Art. 10. Senatul Universitar a aprobat abrogarea lit. c alin. (2) art.123 din Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - 

„persoanele juridice cu care se încheie contracte să prezinte un cazier fiscal şi să demonstreze că pot susţine financiar 

contractul de cercetare sau de prestări servicii”, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat încheierea contractelor de cercetare sau de prestări servicii dintre Universitatea Petrol-

Gaze din Ploieşti şi persoane juridice, fără îndeplinirea lit. c alin. (2) art.123 din Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

până la acordul dat de către Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat acordarea: 

 perioadei de graţie de 2 (doi) ani la studiile universitare de doctorat (conform art. 40 din HG nr.681/2011 privind 

Codul studiilor universitare de doctorat) pentru: 

Nume doctorand Domeniul de doctorat Conducător de doctorat 

Termen maxim  

de susţinere a 

tezei 

Bîrlădeanu Dumitru Anca  Inginerie chimică Prof.dr.ing. Bolocan Ion 30.09.2016 

 

 perioadei de graţie de 1 (un) an la studiile universitare de doctorat (conform art. 40 din HG nr.681/2011 privind 

Codul studiilor universitare de doctorat) pentru: 

Nume doctorand Domeniul de doctorat Conducător doctorat 

Termen maxim  

de susţinere a 

tezei 

Oniţiu Octavian Inginerie mecanică Prof.dr.ing. Tudor Ioan 30.09.2015 
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 perioadei de un an prelungire a studiilor universitare de doctorat (conform art. 39 din HG nr.681/2011 privind 

Codul studiilor universitare de doctorat) pentru: 

Nume doctorand Domeniul de doctorat Conducător de doctorat 

Termen maxim  

de susţinere a 

tezei 

Călăraşu Codruţ Cristian Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Nistor Iulian 30.09.2015 

Cocârjan Raluca Oana Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai 30.09.2015 

Diaconu Robertino Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Trifan Cornel 30.09.2015 

Florescu Severino Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Trifan Cornel 30.09.2015 

Panait Raluca Inginerie chimică Prof.dr.ing. Onuţu Ion 30.09.2015 

Simion George Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Trifan Cornel 30.09.2015 

Trifan Tiberiu Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Pătărlăgeanu Marcela 30.09.2015 

 

 perioadei de doi ani prelungire a studiilor universitare de doctorat (conform art. 39 din HG nr.681/2011 privind 

Codul studiilor universitare de doctorat) pentru: 

Nume doctorand Domeniul de doctorat Conducător de doctorat 

Termen maxim  

de susţinere a 

tezei 

Necula Gheorghe Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Trifan Cornel 30.09.2016 

Postelnicu Petrică Mine, petrol şi gaze Prof.dr.ing. Trifan Cornel 30.09.2016 

 

 prelungirea termenului de susţinere a tezei de doctorat (conform Legii nr.49/2013) pentru: 

Nume doctorand Domeniul de doctorat Conducător de doctorat 

Termen maxim  

de susţinere a 

tezei 

Filip Ştefan Inginerie mecanică Prof.dr.ing. Tudor Ioan 30.09.2016 

 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat cererea domnului conf. univ. dr. Ivan Mihail Vincenţiu, de la Departamentul 

Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice, de a desfăşura activităţi 

didactice (fără a depăşi numărul de ore suplimentare prevăzute legal) la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, în 

anul universitar 2014-2015. 

 

Art. 14. Senatul Universitar a aprobat cererea domnului lector univ. dr. Rădulescu Dragoş, de la Departamentul Ştiinţele 

Educaţie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, de a desfăşura activităţi didactice (fără a depăşi numărul de ore suplimentare 

prevăzute legal) la Universitatea ”George Bariţiu” din Braşov, în anul universitar 2014-2015. 

 

Art. 15.  Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiei electorale centrale: 

Lector univ. dr. Netedu Loredana  - preşedinte 

Şef lucr. dr. ing. Popescu Marian  - membru 

Şef lucr. dr. ing. Georgescu Liana  - membru 

Şef lucr. dr. ing. Radu Simona   - membru 

Şef lucr. dr. ing. Eparu Cristian  - membru 

Lector univ. dr. Badea Mihaela  - membru 

Asist. univ. dr. Uţă  Daniela   - membru 

Prep. univ. drd. Podaşcă Raluca  - membru 

Drd. Bogdan Ilie     - secretar 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat calendarul de desfăşurare a alegerilor pentru completarea locurilor  vacante (consiliile 

facultăţilor şi senat) din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, după cum urmează: 

Nr. crt. Perioada Acţiunea 

1. 03-07.11.2014 Depunere candidaturi cadre didactice pentru consiliile facultăţilor şi Senat 

2. 11-12.11.2014 Alegeri studenţi pentru consiliile facultăţilor şi Senat 

3. 11-12.11.2014 Alegeri  cadre didactice pentru consiliile facultăţilor 

4. 13.11.2014 Validarea alegerilor de către consiliile facultăţilor 

5. 18-19.11.2014 Alegeri cadre didactice pentru Senatul Universităţii 

6. 20 sau 27.11.2014 Şedinţă Senat  

 

Art. 17. 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 şi completarea fişei individuale a postului 

privitor la activităţi de categoria B. Astfel, numărul de ore prevăzute la activităţi de categoria B notate DAB=428 ore pot fi 

completate cu activităţi din categoriile A şi C. 

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 


