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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 04 din 28 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 validat alegerea în Senatul Universitar a domnului prof univ. dr. ing. Dinu Florinel de la 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor. 

 

Art. 2.  Senatul Universitar a validat decanii facultăţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti desemnaţi prin concurs public 

de către comisia de concurs, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian - Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor; 

- Prof. univ. dr. ing. Roşca Paul - Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie; 

- Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan - Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică; 

- Prof. univ. dr. Ionescu Arleen Nerissa - Facultatea de Litere şi Ştiinţe; 

- Conf. univ. dr. Pătraşcu Aurelia - Facultatea de Ştiinţe Economice. 

 

Art. 3.  Senatul Universitar a hotărât desfiinţarea comisiei de contestaţii pentru concursul de selectare a decanilor, comisie ce a 

fost înfiinţată prin Hotărârea Senatului nr.03/15.03.2016. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat salariile diferenţiate propuse de facultăţi şi compartimentele de specialitate, care se vor 

acorda începând cu 01 aprilie 2016 pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat gradaţiile de merit pentru următoarele persoane de la Facultatea de Tehnologia Petrolului 

şi Petrochimie, care se vor acorda începând cu 01 aprilie 2016: 

- Stan Răzvan; 

- Smaranda Daniela. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a analizat contestaţia nr.1342/23.03.2016 înaintată de către dna conf. univ. dr. Sima Violeta, de la 

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

 

Art. 7. Senatul Universitar a analizat contestaţia nr.1343/23.03.2016 înaintată de către dna conf. univ. dr. Gheorghe Ileana 

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

 

Art. 8. Senatul Universitar a hotărât ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să participe, în calitate de membru fondator, la 

înfiinţarea Clusterului Român pentru protecţie şi ecologie în domeniul materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare şi 

explozive (PROECO - CBRNE). 

 

Art. 9. Senatul Universitar a hotărât ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să propună celorlalți membri fondatori ai 

Clusterului de la art. 8 al prezentei hotărâri, completarea denumirii acestuia cu sintagma „materii prime periculoase”. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să participe, în calitate de partener 2, la 

proiectul intitulat Innovative Methods of Entrepreneurship for Young People - IMEY ce va fi înscris în competiţie  pentru a fi 

finanţat în cadrul programului Erasmus+. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să participe, în calitate de partener 2, la 

proiectul intitulat Young Coworking Europe - YCE ce va fi înscris în competiţie pentru a fi finanţat în cadrul programului 

Erasmus+. 

 

Art. 12. Senatul Universitar l-a mandatat pe domnul Rector, prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai, să semneze Letter of 

Mandate pentru propunerile de proiecte menţionate la art.10 şi 11 ale prezentei hotărâri. 

 

Art. 13. Senatul Universitar a hotărât schimbarea denumirii comisiei permanente a senatului din Comisia pentru activităţi 

non-formale în Comisia pentru activităţi educative non-formale. 

  

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 
 


