
SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 2752 din 29 OCTOMBRIE 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 modificări şi completări la Carta universitară. 
 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat graficul desfăşurării alegerilor/desemnării funcţiilor şi structurilor de conducere, pentru mandatul 2016-2020, din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Perioada Acţiunea 

1. 18 – 22 ianuarie 2016 Alegerea directorilor şi consiliilor de conducere a departamentelor  

2. 11 – 22 ianuarie 2016 Alegerea reprezentanţilor studenţilor în consiliile de facultate şi  senatul universitar 

3. 27 ianuarie 2016 Confirmarea / validarea alegerilor de la nivelul departamentelor şi a reprezentanţilor studenţilor în 
consiliile facultăţilor 

4. 01 februarie - 08 februarie 2016 Alegerea reprezentaţilor cadrelor didactice şi de cercetare în consiliile facultăţilor 

5. 11 februarie 2016 Confirmarea / validarea alegerilor consiliilor  facultăţilor 

6. 18 februarie 2016 Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în senatul universitar 

7. 19 – 23 februarie 2016 Depunerea candidaturilor pentru preşedintele senatului  

8. 25 februarie 2016 Constituirea Senatului universitar, alegerea preşedintelui; formarea comisiilor pe domenii de activitate 

9. 01 martie 2016 Alegerea rectorului universităţii  

10. 07 – 25 martie 2016 Desemnarea prorectorilor, decanilor, prodecanilor şi a directorului general administrativ 

11. 10 – 17 martie 2016 Alegerea conducerilor Şcolilor doctorale şi a I.O.S.U.D. 

12. 29 martie 2016 Constituirea Consiliului de Administraţie al UPG Ploieşti 

 
Art. 3. Senatul Universitar a aprobat răspunsul nr.1441/08.10.2015 adresat dlui Savu Alexandru referitor la cererea nr.3259/18.09.2015. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat doamnei şef lucr. dr. ing. Albert Cristina, de la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, să desfăşoare activităţi 
didactice, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2015-2016, începând cu 29 noiembrie 2015. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat următoarelor cadrelor didactice asociate să desfăşoare activităţi didactice, în regim de plata cu ora, în cadrul Şcolii 
Doctorale, în anul universitar 2015-2016, începând cu 01 noiembrie 2015: 

- Prof. univ. dr. inf. Antonescu Niculae Napoleon; 

- Prof. univ. dr. inf. Pavel Alecsandru. 
 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat prelungirea perioadei studiilor universitare de doctorat după cum urmează: 

Numele şi prenumele 
doctorandului 

Domeniul de 
doctorat 

Conducător de 
doctorat 

Solicitarea şi temeiul legal privind aprobarea prelungirii 
/ avizul Consiliului de Administraţie al UPG 

Termen finalizare 
teză de doctorat 

Avram Sorin Alexandru Mine, petrol şi 

gaze 

Prof univ. dr. ing. 

Gheorghiţoiu Mihai 

Prelungire perioadă studii un an, cu taxă, conform 

art.39 din HG nr.681/2011 

30.09.2016 

Cocârjan Raluca Oana Mine, petrol şi 
gaze 

Prof. univ. dr. ing. 
Coloja Pascu Mihai  

Prelungire termen susţinere teză un an conform Legii 
nr.49/2013 

30.09.2016 

Crăciun Lucian Ionel Inginerie 

industrială 

Prof. univ. dr. ing. 

Pavel Alecsandru  

Prelungire termen susţinere teză un an conform Legii 

nr.49/2013 

30.09.2016 

Dinu Octavian Ingineria 
sistemelor 

Prof. univ. dr. ing. 
Paraschiv Nicolae  

Prelungire perioadă studii un an (cadru didactic al UPG) 
conform art.39 din HG nr.681/2011 

30.09.2016 

Merezeanu (Hagianu) 

Nicoleta 

Chimie Prof. univ. dr. chim. 

Pântea Octav  

Prelungire perioadă studii un an conform art.39 din HG 

nr.681/2011 

30.09.2016 

Necula Gheorghe Mine, petrol şi 
gaze 

Prof. univ. dr. ing. 
Trifan Cornel  

Prelungire perioadă studii un an, cu taxă, conform 
art.39 din HG nr.681/2011 

30.09.2016 

Postelnicu Petrică Mine, petrol şi 

gaze 

Prof. univ. dr. ing. 

Trifan Cornel  

Prelungire perioadă studii un an, cu taxă, conform 

art.39 din HG nr.681/2011 

30.09.2016 

 
Art. 7. Senatul Universitar a aprobat Criteriile de acordare a burselor şi cuantumul acestora în semestrul I al anului universitar 2015-2016 (completarea 

Anexei 3 la Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă - licenţă şi 

master). 
 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să fie membru fondator la înfiinţarea parcului ştiinţific-tehnologic 

BIOINNOTECH. 
 

Art. 9. Senatul Universitar nu a aprobat solicitarea de parteneriat a societăţii Tehnobat Consulting SRL Bucureşti. 

 
Art. 10. Senatul Universitar a aprobat cererea nr.4029/29.10.2015 a doamnei conf. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, de la Departamentul Administrarea 

Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, de a desfăşura activităţi didactice (fără a depăşi numărul de ore suplimentare prevăzute legal) la Academia de 

Studii Economice din Bucureşti, în semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Ion Mălureanu 

 

 

 

 

 

 

 


