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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 1554 din 18 IUNIE 2015 
 

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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere şi Orientare în 

Carieră din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere la studiile universitare de doctorat. 

 

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

admitere la studii universitare de licenţă 2015. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat completări la Regulamentul de funcţionare şi procedura de analiză a Comisiei de Etică 

Universitară din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Codul de Etică şi Deontologie Universitară. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat modificări şi completări la Carta universitară. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de desfăşurare a evaluării personalului didactic de către studenţi. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat menţinerea calităţii de titular, în anul universitar 2015-2016, pentru următoarele cadre 

didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare, conform Metodologiei privind menţinerea calităţii 

de titular a cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionare: 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Departamentul 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 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 Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea 

- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian 

- Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 

- Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie  

Departamentul Chimie 

- Conf. univ. dr. chim. Matei Dorina 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică  

- Prof. univ. dr. ing. Dumitraşcu Liviu 

- Conf. univ. dr. ing. Dinu Tănase 

Departamentul Filologie 

- Conf. univ. dr. Coculescu Mariana Steluţa 

 

Art. 10. 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 2015-2016, pentru activităţi 

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

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat înlocuirea doamnei lector univ. dr. Nicolae Adina cu doamna conf. univ. dr. Toma Irina 

în comisia de admitere la studiile universitare de master, din sesiunile iulie şi septembrie 2015, la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe. 
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Art. 12. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiei pentru testarea competenţelor lingvistice, în vederea admiterii la 

programul de studii universitare de master Petroleum Engineering, din cadrul Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor,  

după cum urmează: 

- Lector univ. dr. Nicolae Adina    - membru 

- Asist. univ. dr. Roşca Alina    - membru 

 

Art. 13.  Senatul Universitar a aprobat înlocuirea domnului lector univ. dr. Bădiceanu Octavian cu doamna conf. univ. dr. 

Albu Mădălina, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, în componenţa Biroului Electoral al Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti. În urma acestei înlocuiri, componenţa comisiei se prezintă după cum urmează: 

- Şef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia (Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică); 

- Şef lucr. dr. chim. Manta Ana Maria (Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie); 

- Lector univ. dr. Finichiu Marin (Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor); 

- Lector univ. dr. Rădulescu Dragoş (Facultatea de Litere şi Ştiinţe); 

- Conf. univ. dr. Albu Mădălina (Facultatea de Ştiinţe Economice); 

- Făgădău Andrei Gabriel (student,  anul II, specializarea Informatică, Facultatea de Litere şi Ştiinţe - Liga Studenţilor 

din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti); 

- Alecu Georgiana Roxana (student anul II, specializarea Merceologie şi Managementul Calităţii, Facultatea de Ştiinţe 

Economice - Organizaţia Studenţilor din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti). 

 

Art. 14. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiilor de alcătuire a subiectelor pentru examenul de admitere la 

studiile universitare de master, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

 pentru masteratele coordonate de Departamentul Administrarea Afacerilor: 

- Prof. univ. dr. Popescu Cătălin  - preşedinte  

- Conf. univ. dr. Rădulescu Irina  - membru 

- Lector univ. dr. Mihai Valia  - membru 

 pentru masteratul Tehnologii informatice pentru afaceri coordonat de Departamentul Cibernetică, Informatică 

Economică, Finanţe şi Contabilitate: 

- Prof. univ. dr. Vîlcu Gabriel  - preşedinte 

- Conf. univ. dr. Tănăsescu Ana  - membru 

- Asist. univ. dr. Tudorică Bogdan  - membru 

 

Art. 15. Senatul Universitar a aprobat completarea comisiilor permanente ale senatului, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Şerban la Comisia pentru strategii şi dezvoltare; 

- Prof. univ. dr. Zaharia Marian la Comisia pentru cercetare ştiinţifică; 

- Student Bocan Maria Manuela la Comisia pentru mediul de afaceri, relaţii publice şi internaţionale. 

 

Art. 16. Senatul Universitar a aprobat racordarea corpului D al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti la sistemul centralizat de 

termoficare al municipiului Ploieşti.  

 

Art. 17. Senatul Universitar a delegat Consiliul de Administraţie să negocieze contractul cu Veolia Energie Prahova SRL 

pentru furnizarea de agent termic primar. 

 

Art. 18. Senatul Universitar a aprobat componenţa comisiei de analiză tehnico-economică a soluţiei de racordare a corpului D 

al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Ploieşti, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Popescu Cătălin 

- Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora 

- Conf. univ. dr. ing. Neacşu Sorin 

 

Art. 19. Senatul Universitar a aprobat tarifele de cazare pentru căminele nr.1 si nr.2 în perioada 01.07.2015-20.09.2015. 

Tarifele includ consumul de energie electrică. Plata regiei de cămin se face anticipat, iar neachitarea duce la excluderea din 

cămin. Studenţii străini se cazează doar în căminul nr.1. 

 

Căminul 

 

 

Nr. loc 

în 

cameră 

Studenţi 

romani 

străini 

 

 

Lei/loc/lună 

Studenţi şi 

doctoranzi 

străini 

bursieri ai 

statului 

roman 

(Lei/loc/lună) 

Studenţi 

familişti fără 

taxă de 

şcolarizare 

 

 

(Lei/cam/lună) 

Cadre 

didactice 

cazate 

permanent 

- unul în 

cameră 

(Lei/cam/lună) 

Cadre 

didactice 

cazate 

permanent 

doi/trei în 

cameră 

(Lei/loc/lună) 

Cadre 

didactice 

cazate în 

sistem 

hotelier 

 

(Lei/loc/zi) 

Alte 

persoane 

cazate în 

sistem 

hotelier 

 

(Lei/loc/zi) 

Alte 

persoane 

cazate mai 

mult de 30 

zile 

 

(Lei/loc/lună) 

Cămin 

nr.1 
4 

400lei 

1 loc=100 lei 
gratuit - - - - - - 

Cămin 

nr.2 
3 

750lei 

1 loc=250lei 
- 

 
- - - - 

105 lei 

1 loc=35lei 
1050 lei 

1 loc=350lei 
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Art. 20. Senatul Universitar a aprobat cuantumului taxelor valabile în anul universitar 2015-2016, care vor intra în vigoare 

începând cu data de 01.10.2015. 
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 2013) 

2900 lei/an 

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

(studenţi înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2012) 

2900 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 49 lei/credit pentru 

studenţii din anul IV 

16.  Taxă studii curs IWCF în limba română şi atestare 850 Euro 

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

18.  Taxă studii cursuri pregătire gradul didactic II 100 lei 

 

RESTANŢE, REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR 

 

19.  Taxă reexaminare  100 lei 

20.  Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF 100 Euro/restanţă 

21.  Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF 200 Euro/cursant 

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

 

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 formare psihopedagogică  – externi 50 lei   

31.  Taxă înscriere Nivel II formare 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 
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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 

 

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 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


