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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 01 din 25 FEBRUARIE 2016 
 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, 

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 
 

 

Art. 1. Preşedintele ales al Senatului Universitar al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este domnul prof. univ. dr. ing. 

Nicolae PARASCHIV. 

 

Art. 2. Secretarul ales al Senatului Universitar al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este domnul prof. univ. dr. Adrian 

STANCU. 

 

Art. 3. Senatul universitar a avizat următoarele candidaturi pentru funcţia de Rector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti:  

- prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai COLOJA; 

- conf. univ. dr. Dorel-Mihail DUŞMĂNESCU. 

 

Art. 4. Senatul universitar a hotărât organizarea turului 3 de scrutin pentru ocuparea locurilor vacante în Senatul universitar de 

către reprezentanţii cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice în ziua de 01 martie 2016, între orele 10.00-14.00. În 

cazul nefinalizării acestui proces, vor fi organizate noi tururi de scrutin din două în două zile lucrătoare, în intervalul orar 

10.00-14.00, până la alegerea reprezentaţilor în Senatul universitar. 

 

Art. 5. Senatul universitar a hotărât constituirea comisiei de revizuire a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, cu următoarea componenţă: 

- Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae 

- Prof. univ. dr. Stancu Adrian 

- Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin 

- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela 

- Conf. univ. dr. Marinoiu Cristian 

- Stud. Roşca Cosmina 

- Stud. Cernat Mădălina 

 

Art. 6. Senatul universitar a hotărât următoarele comisii permanente: 

- Comisia pentru procesul de învăţământ și informatizare 

- Comisia pentru cercetare ştiinţifică 

- Comisia pentru asigurarea calităţii 

- Comisia pentru buget-finanţe şi activităţi administrative 

- Comisia pentru strategii şi dezvoltare 

- Comisia pentru mediul de afaceri, relaţii publice şi internaţionale 

- Comisia pentru iniţiative studențești 

- Comisia pentru activităţi non-formale 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat dosarul  domnului Jacotă Dan Romulus, doctorand cu frecvență la Departamentul de 

Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ, de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, care va activa în regim de 

plata cu ora, în semestrul II, anul universitar 2015-2016. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


