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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 12 din 17 NOIEMBRIE 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 decanul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie selectat prin concurs public organizat de 

către rector. Decanul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie este doamna conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela.  

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat, conform adresei Consiliului de Administraţie nr.6218/07.11.2016, modificări şi completări la 

Metodologia şi criteriile de acordare a salariului diferențiat care se va republica în formă modificată. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat, conform adresei Consiliului de Administraţie nr.6218/07.11.2016, modificări şi completări la 

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit pentru cadrele didactice care se va republica în formă modificată. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie menţionată în adresa nr.5999/01.11.2016 prin care Centrul de 

Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative (CSCJSA) este transferat de la Facultatea de Ştiinţe Economice la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat modificări la Regulamentul Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative ca urmare 

a art.4 din prezenta hotărâre a Senatului Universitar. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a hotărât, în baza adresei Consiliului de Administraţie nr.6216/07.11.2016, retragerea sporului salarial şi a unor 

fonduri destinate cercetării ca urmare a performanţelor realizate în cercetarea ştiinţifică, în anul universitar 2016-2017, acordat domnişoarei 

conf. univ. dr. Badea Mihaela conform art.9 din Hotărârea Senatului Universitar nr.10/27.09.2016, ca urmare a unor erori constatate în 

dosarul depus. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea nr.87/2006, să solicite îndeplinirea procedurilor pentru 

reacreditarea următoarelor programe de studii universitare de licenţă, precum şi plata taxei de evaluare către ARACIS, având 

în vedere adresa MENCS nr.15/01.11.2016 şi adresa Consiliului de Administraţie nr.6218/07.11.2016: 

a) Programe care au depășit termenele de solicitare a evaluării externe: 
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare 

de licență 

(A)/ 

(AP)* 

Forma de 

învățământ 

Scopul ultimei 

evaluări/Calificativ 

Data ultimei 

evaluări 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Electrică 

Ingineria sistemelor Automatică și informatică 

aplicată 

A IFR ACR/încredere 24.11.2011 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Electrică 

Inginerie mecanică Utilaje pentru transportul și 

depozitarea hidrocarburilor 

A IF EV.P/încredere 27.10.2011 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Electrică 

Inginerie mecanică Utilaje petroliere și 

petrochimice 

A IF EV.P/încredere 27.10.2011 

Facultatea de 

Tehnologia Petrolului 

și Petrochimie 

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 

în industrie 

A IF EV.P/încredere 27.10.2011 

Facultatea de 
Tehnologia Petrolului 

și Petrochimie 

Inginerie chimică Ingineria și informatica 
proceselor chimice și 

biochimice 

A IF ACR/încredere 21.07.2011 

Facultatea de Științe 
Economice 

Management Management A IF EV.P/încredere 22.07.2011 

Facultatea de Litere și 

Științe 

Chimie Chimie A IF EV.P/încredere 23.06.2011 

Facultatea de Litere și 
Științe 

Informatică Informatică A IF EV.P/încredere 23.06.2011 

Facultatea de Litere și 

Științe 

Limbă și literatură Limba și literatura română -

Limba și literatura engleză 

A IF EV.P/încredere 23.06.2011 

Facultatea de Litere și 
Științe 

Matematică  Matematică A IF EV.P/încredere 23.06.2011 

Facultatea de Litere și 

Științe 

Științe ale educației  Pedagogie A IF ACR/încredere 23.06.2011 

b)  Programe care urmează să îndeplinească, în decurs de 6 luni, termenul de 5 ani, calculat de la ultima evaluare externă: 
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii 

universitare de licență 

(A)/ 

(AP)* 

Forma de 

învățământ 

Scopul ultimei 

evaluări/Calificativ 

Data ultimei 

evaluări 

Facultatea de Ingineria 
Petrolului și Gazelor 

Mine, petrol și gaze  Transportul, depozitarea și 
distribuția hidrocarburilor 

A IF EV.P/încredere 26.01.2012 

Facultatea de Științe 

Economice 

Administrarea afacerilor Merceologie și managementul 

calității 

A IF EV.P/încredere 23.02.2012 

Facultatea de Științe 
Economice 

Cibernetică, statistică și 
informatică economică 

Informatică economică A IF ACR/încredere 29.03.2012 

Facultatea de Litere și 

Științe 

Științe administrative Administrație publică A IF EV.P/încredere 26.04.2012 
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Art. 8. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie ca pentru eliminarea discrepanţelor reprezentate de 

niveluri diferite de salarizare pentru persoanele care exercită aceeaşi funcţie şi aceleaşi atribuţii etc., rezultate în urma aplicării 

HG nr.582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.31 alin. (2), (3) şi (8), art.33 şi art.34 

din OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum 

şi unele măsuri fiscal-bugetare, în stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi funcţiile didactice 

auxiliare de conducere în învăţământ, să se aplice următoarele criterii: 

- vechimea neîntreruptă în învăţământ: minimum 10 ani; 

- nivelul de atribuţii şi nivelul de încărcare a fişei postului. 

Stabilirea salariilor de bază se face respectând art.20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art.31 alin. (2), (3) şi 

(8), art.33 şi art.34 din OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a hotărât menţinerea componenţei comisiei de analiză propusă de domnul Rector al UPG din Ploieşti, prof. 

dr. ing. Pascu Mihai Coloja, conform art.20 din Hotărârea Senatului nr.10/27.09.2016. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


