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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 10 din 26 SEPTEMBRIE 2017 

 
În baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, modificată și completată, 

În baza Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

 
Art. 1. Senatul Universitar a aprobat Revizia 1, Ediția 9 a Metodologiei de întocmire a statelor de funcții ale personalului 

didactic și a documentelor conexe pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat dosarele următoarelor cadrelor didactice asociate care vor activa în regim de plata cu 

ora în anul universitar 2017-2018: 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ 

- Prof. univ. dr. ing. Rizea Marian 

- Şef lucr. dr. ing. Goran Nicolae 

- Dr. ing. Marinescu Nicolae 

- Dr. ing. Cehlarof Aura 

- Dr. ing. Stoica Negulescu Elena-Rodica 

- Dr. ing. Ilie Ion 

- Dr. ing. Badea Ana Maria 

- Drd. ing. Vlăsceanu Costin Viorel 

- Drd. ing. Jugăstreanu Cristina 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 

- Conf. univ. dr. ing. Cristescu Maria 

- Conf. univ. dr. ing. Popescu Maria Georgeta 

- Dr. ing. Nenciu Cornel 

- Dr. ing. Tănăsescu Ion 

- Dr. ing. Prundurel Alina 

- Dr. ing. Tudorache Valentin 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Departamentul Inginerie Mecanică 

- Conf.  univ. dr. ing. Dumitru Gheorghe 

- Conf.  univ. dr. ing. Neacșu Marian 

- Șef lucr. dr. ing. Parepa Simion 

- Prof. univ. dr. ing. ing. Teodoriu Cătălin 

- Dr. ing. Pătîrnac Iulian 

- Dr. ing. Niță Mircea 

Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică 

- Prof. univ. dr. ing. Siro Boris 

- Șef lucr. dr. ing. Săvulescu Ioan 

- Prof. univ. dr. ing. Bucur Cristian 

- Dr. ing. Popa Alexandru 

- Şef lucr. dr. ing. Marinescu Cornel 

- Dr. ing. Beldiman Ion 

- Șef lucr. dr. ing. Ionescu Octavian 

- Prof. univ. dr. ing. Duță Luminița 

- Drd. ing. Roşca Cosmina Mihaela 

- Drd. ing. Pricop Emil 

- Drd. ing. Zamfir Florin 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului 

- Dr. biochim. Divoiu Maria 

Departamentul Chimie 

- Prof. univ. dr. ing. Matei Vasile 

- Dr. ing. Lupu Florinel 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 

- Conf. univ. dr. Oprea Miron 

Departamentul Filologie 

- Prof. univ. dr. Tomescu Domniţa Emiliea 

- Prof. univ. dr. Bălu Ion 

- Prof. gr. I dr. Filip Virgil 

- Dr. Bucur Silviu Ciprian 
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Departamentul Ştiinţele Educaţiei 

- Prof. univ. dr. Nicolescu Viorel 

- Conf. univ. dr. Preda Gavriil 

- Dr. Herseni Ioana 

- Prof. gr. I dr. Muşat Mariana 

- Dr. Grigorescu Dragoş 

- Dr. Bucur Silviu Ciprian 

- Insp. dr. Ilie Mariana 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

- Prof. univ. dr. Miron Dumitru 

- Prof. univ. dr. Dobrescu Andrei 

- Prof. univ. dr. ing. Dumitraşcu Liviu 

- Dr. Bucur Silviu Ciprian 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

- Prof. univ. dr. Tomescu Domnița 

- Prof. univ. dr. Nicolae Viorel 

- Conf.  univ. dr. Dinu Tănase 

- Insp. dr. Matei Coralia 

- Dr. Herseni Ioana 

- Prof. gr. I dr. Muşat Mariana 

- Dr. Grigorescu Dragoş 

- Insp. dr. Ilie Mariana 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat cuantumului taxelor valabile în anul universitar 2017-2018 care vor intra în vigoare 

începând cu data de 01.10.2017 (Anexa 1). 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze 

din Ploiești. 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat tarifele de cazare ale căminelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru 

anul universitar 2017-2018, care vor intra in vigoare începând cu 01 octombrie 2017 (Anexa 2). 

 

Art. 6. Senatul Universitar a fost informat cu privire la demisia dnei conf. univ. dr. Moise Gabriela din funcția de 

președinte al Comisiei pentru procesul de învățământ şi informatizare, transmisă prin adresa nr.9320/06.09.2017. 

 

Art. 7. Senatul Universitar nu a aprobat solicitarea dnei conf. univ. dr. Șandru Liana de menținere a calității de titular până la 

sfârșitul anului universitar 2017-2018, după împlinirea vârstei de pensionare în luna decembrie 2017, transmisă prin adresa 

nr.10111/22.09.2017. Solicitarea dnei conf. univ. dr. Șandru Liana nu a fost avizată în prealabil de către Consiliul 

Departamentului Informatică, Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică în luna iulie 2017, conform art.1 din Metodologia 

privind menținerea calității de titular a cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionare. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat numirea unei comisii de verificare a modalității de desfășurare a examenului la disciplina 

Literatura engleză în perioada restaurației secolului al XVIII-lea,  în baza sesizării nr.887/13.07.2017 înaintată de către dna 

prof. univ. dr. Ionescu Arleen, după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. Toma Irina  - preşedinte 

- Prof. univ. dr. Ionescu Arleen  - membru 

- Prof. univ. dr. Suditu Mihaela  - membru 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Şcolii Doctorale a Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, transmisă prin adresa 

nr.10071/21.09.2017, 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  

Zamfir Florin Ștefan Ingineria 

sistemelor 

Prof. univ. dr. ing. 

Paraschiv Nicolae 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform. Legii nr.49/2013 

30.09.2019 

 

Art. 10. Senatul Universitar a fost informat cu privire la situația investițiilor derulate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și 

sursele de finanțare. Ministerul Educației Naționale a aprobat obiectivele de investiții pe anul în curs, iar sumele propuse de 

către departamentele de specialitate, cu destinația "cheltuieli de investiții", se încadrează strict în suma alocată de la buget. 

Toate lucrările de reabilitare, investiții și reparații, cu excepția celor din cămine și cantină care sunt suportate din regia încasată 

de către Serviciul Social, precum și mare parte dintre dotările cu echipamente/aparate au avut, în ultimii doi ani (inclusiv 2017), 

drept sursă de finanțare sumele de la buget. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

  



3/5  

 

Anexa 1. Cuantumului taxelor valabile în anul universitar 2017-2018 care vor intra în vigoare 

începând cu data de 01.10.2017 

Nr. 

crt. 

Denumirea taxei Cuantum 

TAXE ŞCOLARIZARE 

1.  Taxă şcolarizare: ZI + I.D., F.R. – anul I, II, III, IV- studii universitare de licență, studii 

universitare de master, conform Hotărârii Senatului Universitar nr. 02/23.02.2017, art. 8 

și art. 9.  

3200 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de 

școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere 

de 200 de lei. 

2.  Taxă studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi anterior anului 2016-2017) 3000 lei/an 

3.  Taxă studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi începând cu  01.10.2016) 5000 lei/an 

4.  Taxă studii doctorat pentru studenţii străini 2900 euro/an univ. 

5.  Taxă studii pentru studenţii străini (studii universitare de licență, studii universitare de 

master și an pregătitor) 

2700 euro/an (270 euro/lună x10 

luni) 

6.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, 

cursuri de ZI, I.D., F.R. 

250 lei/an – nivelul I 

7.  Taxă  studii nivelul I Formare psihopedagogică - externi 1500 lei 

8.  Taxă  studii nivelul II Formare psihopedagogică - externi 1500 lei 

9.  Taxă de credite pentru studenţii străini creditați (CPV) 27 euro/credit 

10.  Taxă de credite pentru studenţii creditaţi 35 lei/credit 

11.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii universitare de licență, 

studii universitare de master 

53 lei/credit 

12.  Taxă de credite  pentru studenţii străini aflaţi în an suplimentar (CPV) 45 euro/credit 

13.  Taxă studii curs IWCF în limba română şi atestare 850 euro 

14.  Taxă studii curs IWCF în limba engleză şi atestare 1000 euro 

15.  Taxă studii cursuri pregătire gradul didactic II 200 lei 

REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR 

16.  Taxă reexaminare 1 100 lei 

17.  Taxă reexaminare 2 200 lei 

18.  Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF 100 euro/restanţă 

19.  Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF 200 euro/cursant 

20.  Taxă refacere şedinţă laborator (în afara celor programate fără taxă) 75 lei/şedinţă 

 

ÎNMATRICULARE, REÎNMATRICULARE 

21.  Taxă înmatriculare studenţi anul I 50 lei 

22.  Taxă reînmatriculare  250 lei 

23.  Taxă înscriere în an suplimentar (repetare an studii) 100 lei 

TRANSFER 

24.  Taxă transfer de la o specializare la alte specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi sau de la o 

facultate la alta în cadrul U.P.G. 

100 lei 

25.  Taxă mobilitate academică internă pentru studenţii care pleacă de la U.P.G. 250 lei 

26.  Taxă mobilitate academică internă pentru studenţii care vin la U.P.G. 100 lei 

ÎNSCRIERI 

27.  Taxă înscriere admitere doctorat 150 lei 

28.  Taxă înscriere Nivel I forma psihopedagogică  – externi 50 lei 

29.  Taxă înscriere Nivel II forma psihopedagogică  – externi 50 lei 

30.  Taxă înscriere pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică de către terţi 100 lei 

EXAMENE FINALIZARE STUDII 

31.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/dizertaţie pentru absolvenţii 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în situaţia în care se repetă examenul (începând cu 

a doua susţinere şi următoarele) sau nu l-au susţinut în primii 2 (doi) ani de la absolvire. 

200 lei 

32.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/absolvire pentru absolvenţii de învăţământ 

superior proveniţi din alte universităţi 

700 lei 

TARIF PĂSTRARE ŞI ARHIVARE DOCUMENTE 

33.  Diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii 

postuniversitare de specializare, de studii aprofundate, certificat de definitivat, gradul 

II, gradul I, certificat de absolvire a D.P.P.D., certificat PHARE, atestat de formare 

continuă a personalului, certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic şi 

alte tipuri de diplome, ridicate după expirarea duratei de 2 (doi) ani de la absolvire 

100 lei 

TARIF ÎNTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE 

34.  Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii 

postuniversitare de specializare/ studii aprofundate, duplicat certificat de definitivat, 

gradul II, gradul I, duplicat certificat de absolvire a D.P.P.D./atestat de formare 

continuă a personalului, duplicat certificat de competenţe profesionale ale personalului 

didactic şi duplicat al altor tipuri de diplome 

200 lei 

35.  Duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 150 lei 

36.  Foi matricole care nu sunt anexe la diplome (eliberate pentru promoţiile anterioare anului 

1990) 

150 lei 

37.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni de la 

absolvire – absolvenţi UPG Ploieşti 

 

200 lei 
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38.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni de la 

absolvire – pentru absolvenţi ai altor universităţi 

400 lei 

39.  Eliberare acte de studii absolvenţilor universităţilor particulare cu licenţă la UPG 

Ploieşti 

200 lei 

40.  Adeverinţe diverse, întocmite pe baza documentelor de la arhivă, cu excepţia 

adeverinţelor pentru absolvenţi ai cursurilor de zi la UPG care depun dosar de pensie 

100 lei 

41.  Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au finalizat 

studiile 

150 lei 

42.  Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţine documente de studii, la 

cererea titularului.  Expedierea se face de către titular/împuternicitul acestuia. 

100 lei 

43.  Programă analitică / fişa disciplinei 30 lei+ 

2 lei/disciplină x 

număr discipline studiate 

44.  Evaluare dosar pentru echivalare studii conform OMECTS 5553/2012 150 lei 

AUTENTIFICARE ACTE STUDII 

45.  Taxă autentificare acte studii 150 lei 

SUSŢINERE PUBLICĂ DOCTORAT 

46.  Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni români 1500 lei 

47.  Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni străini 540 euro 

SUSŢINERE TEZĂ ABILITARE 

48. Taxă susţinere teză abilitare 6000 lei 

PARCARE 

49. Taxă parcare auto 30 lei/trimestru 

50. Taxă parcare auto pentru persoane din afara universităţii 3 lei/zi 

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT 

51. Taxă Aulă 350 lei/oră 

52. Taxă Amfiteatre (FA1-FA4; IP1-IP4, AP9) 200 lei/oră 

53. Taxă Săli seminar (30 – 60 locuri) 150 lei/oră 
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Anexa 2. Tarifele de cazare ale căminelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru anul universitar 2017-2018, care vor intra in vigoare începând cu 01 octombrie 2017 

 
Studenții IFR pot locui în cămin doar la sfârșitul săptămânii (vineri-duminică) în regim hotelier, în căminele nr.3 și 4 

Sportivii CSU-UPG Ploieşti au cazare gratuită (cu aprobarea conducerii) 

Studenții pot locui singuri în cameră în limita locurilor disponibile 

Studenții fără taxă cu părinți cadre didactice beneficiază de scutirea taxei în căminele nr.2, 3, 6 și 7  

 

 

 


