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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 04 din 30 MARTIE 2017 
 

 
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 Raportul privind starea universităţii înregistrat cu nr.2797/30.03.2017 prezentat de către dl Rector, 

prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat raportul nr.2834/30.03.2017 elaborat de comisia numită prin Decizia Rectorului nr.1098/27.02.2017, a 

cărei componență a fost stabilită prin Hotărârea Senatului nr.02/23.02.2017. Obiectivul comisiei a fost reprezentat de verificarea 

autenticității diplomei dlui Preda V. Lucian Marius, absolvent al Universității "Nicolae Titulescu" din București, specializarea Finanțe și 

Bănci, promoția 2002. Comisia a constatat că diploma de licenţă este autentică. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a fost informat de către dl Rector, prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai despre conţinutul raportului de control 

nr.1906/10.03.2017 al Camerei de Conturi Prahova. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a împuternicit Consiliul de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti să parcurgă toate etapele de 

atac al raportului de control nr.1906/10.03.2017 al Camerei de Conturi Prahova, conform legislaţiei în vigoare (obiecţie, contestare şi acţiune 

în justiţie) și să solicite asistență juridică pe contencios administrativ, civil sau penal, după caz. 

 

Art. 5. Senatul Universitar nu a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin 

adresa nr.2802/30.03.2017, referitoare la recuperarea sumelor declarate nelegale de către Camera de Conturi Prahova, conform raportului de 

control nr.1906/10.03.2017, după epuizarea tuturor căilor de atac. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a hotărât amânarea discutării modificărilor şi completărilor la Metodologia de normare a activităţii de cercetare 

ştiinţifică până la o şedinţă viitoare a Senatului Universitar. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresele 

nr.2335/21.03.2017 şi nr.2712/28.03.2017, privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master, precum şi cuantumurile burselor pentru semestrul 

II, anul universitar 2016-2017, după cum urmează: 

- bursa de performanţă: 1000 lei; 

- bursa de merit: 650 lei; 

- bursa specială: 650 lei; 

- bursa socială: 578 lei. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat, solicitată de Consiliul de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, prin adresa nr.2438/23.03.2017.  

 

Art. 9. Senatul Universitar a validat următoarele cadre didactice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în calitate de membri ai 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru 

domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoş Mihael – Comisia de inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale; 

- Prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel – Comisia de inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze; 

- Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae – Comisia de calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresa 

nr.1736/07.03.2017, privind aplicarea tarifului unic la plata cu ora pentru lunile februarie 2017 (comisii de licenţă şi disertaţie), martie 2017 

şi aprilie 2017, semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, în cuantum de 20 lei/oră. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresa 

nr.2835/30.03.2017, privind transferul programului de studii de licenţă Chimie de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe la Facultatea de 

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie şi demararea procedurilor pentru depunerea raportului de autoevaluare, cu condiţia îndeplinirii 

criteriilor impuse de către ARACIS. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a hotărât demararea procedurilor pentru depunerea raportului de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licenţă Matematică, de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, aşa cum este precizat la art.7 din Hotărârea Senatului 

nr.12/17.11.2016, cu condiţia îndeplinirii criteriilor impuse de către ARACIS. 

 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresa 

nr.2413/22.03.2017, privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului, în cuantum de 5.500 lei, pe care Universitatea Pertrol-

Gaze din Ploieşti îl are de recuperat de la CTTIAP Ploieşti. 

 

Art. 14. Senatul Universitar a aprobat solicitarea nr.2310/20.03.2017, formulată  de către prof. univ. dr. ing. Pătrăşcioiu Cristian şi şef lucr. 

dr. ing. Cărbureanu Mădălina, privind participarea Universității Petrol-Gaze din Ploieşti la proiectul de cercetare „Dezvoltarea unui sistem 

automat de laborator destinat cercetărilor în domeniul reglării pH-ului apelor uzate”, în cadrul Programului 2 - Creşterea competitivităţii 

economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare „Cercuri 

de inovare”, 2017, beneficiar TehnoINSTRUMENT IMPEX SRL Ploieşti. 
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Art. 15. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Şcolii Doctorale al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresa 

nr.110/D/29.03.2017, privind prelungirea stagiului studiilor de doctorat, după cum urmează: 

Numele şi prenumele 

doctorandului 

Domeniul de 

doctorat 

Conducător de doctorat Temeiul legal privind aprobarea prelungirii  Termen  

Stoica Claudia Cătălina Inginerie 

chimică 

Prof univ. .dr. ing. 

Ciuparu Dragoș 

Prelungire studii cu un an, conform art.39 din 

HG nr.681/2011 (Buget, fără bursă, fără taxă) 

30.09.2018 

Popescu (Chelba) Elena 

Mădălina 

Chimie Prof. univ. dr. chim. 

Pântea Octav 

Prelungire studii cu un an, conform art.39 din 

HG nr.681/2011 (Buget bursă, fără taxă) 

30.09.2018 

Ebrahimian Ali (Iran) Mine, petrol și 

gaze 

Prof. univ. dr. ing. Avram 

Lazăr 

Prelungire studii cu un an, conform art.39 din 

HG nr.681/2011 (Buget, bursier al statului 

român, conform aprobării MENCS) 

30.09.2018 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


