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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 03 din 15 MARTIE 2016 
 

 

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 fost informat cu privire la demisia domnului prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai din calitatea 

de membru în Senatul Universitar. 

 

Art. 2.  Senatul Universitar a validat alegerea în Senatul Universitar a domnului lector univ. dr. Ungureanu Adrian de la 

Departamentul Administrarea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

 

Art. 3.  Senatul Universitar a validat propunerile domnului Rector, prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai, pentru numirea 

prorectorilor în legislatura 2016-2020, după cum urmează:  

- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion  

- Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela  

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail 

- Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela  

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat comisia de concurs pentru selectarea decanilor, cu următoarea componenţă:  

- Prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai (rector)  - preşedinte 

- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion (prorector)   - membru 

- Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela (prorector) - membru 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail (prorector)  - membru 

- Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela (prorector) - membru 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat comisia de contestaţii pentru concursul de selectare a decanilor, cu următoarea 

componenţă:  

- Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion    - preşedinte 

- Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe    - membru 

- Prof. univ. dr. ing. Cursaru Diana    - membru 

- Prof. univ. dr. Calcan Gheorghe    - membru 

- Prof. univ. dr. Vîlcu Gabriel Eduard    - membru 

 

Art. 6. Senatul Universitar a hotărât organizarea unui tur de scrutin pentru ocuparea locului vacant în Senatul Universitar, ca 

urmare a demisiei domnului prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai, la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor, în ziua de 21 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 reprezentantului în Senatul Universitar. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat propunerea dlui. Rector al UPG din Ploieşti, prof. dr. ing. Coloja Pascu Mihai, privind 

numirea unei comisii pentru analiza aspectelor cuprinse în sesizarea nr.73/SU/15.03.2016, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Roşca Paul   - preşedinte 

- Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan   - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Batistatu Valentin  - reprezentant sindicat 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat prelungirea studiilor universitare de doctorat cu doi ani pentru domnul Cao Minh Anh, 

domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, conducător de doctorat prof. univ. dr. Paraschiv Nicolae. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat înlocuirea domnului prof. univ. dr. Paraschiv Nicolae cu dna prof. univ. dr. Dobrinescu 

Anca Mihaela în cadrul comisiei de analiză şi verificare a cataloagelor din anul 2012 pentru programele de master desfăşurate 

în afara UPG din Ploieşti, comisie stabilită prin Hotărârea Senatului nr.194/11.02.2016. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a analizat contestaţia nr.1162/14.03.2016 înaintată de către dna conf. univ. dr. Eftimie Mariana, 

de la Facultatea de Științe Economice, și a hotărât că nu este competent material pentru soluționarea acesteia. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 


