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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 11 din 28 SEPTEMBRIE 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 ştatele de funcţii ale departamentelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a împuternicit Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale modificări ale statelor de funcţii ale 

departamentelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru anul universitar 2017-2018, determinate de 

schimbări în ceea ce privește numărul formațiilor de studiu, cu condiția respectării numărului de posturi aprobat, pentru fiecare 

categorie. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat definitiv menţinerea calităţii de titular, în anul universitar 2017-2018, pentru cadrele 

didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare, conform Metodologiei privind menţinerea calităţii 

de titular a cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionarei şi a aprobării provizorii prevăzută la art.1 din Hotărârea 

Senatului nr.08/22.06.2017. 

Cadrele didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare îşi păstrează calitatea de titular, în anul 

universitar 2017-2018, prin nominalizarea posturilor didactice în ştatele de funcţii ale departamentelor din care fac parte, posturi 

care au fost aprobate la art.1 al prezentei hotărâri de senat. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.10193/26.09.2017, 

referitoare la suspendarea din motive financiare, pentru anul universitar 2017-2018, a concursului privind acordarea unor 

sporuri salariale și a unor fonduri destinate cercetării cadrelor didactice care realizează performanțe în cercetarea științifică 

prevăzute în metodologia cu același nume. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat transformarea postului șef serviciu pază în șef birou pază – studii superioare. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.10207/26.09.2017,  

privind scoaterea la concurs a postului de șef birou pază – studii superioare. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat propunerile de acordare a bursei de studii universitare pentru rezultatele obținute la 

învățătură pentru studenții străini pe cont propriu valutar, conform OMEN nr.3236/2017, transmise prin adresa 

nr.10071/21.09.2017, după cum urmează: 
Nume candidat Țara Nivel studii Facultate/program studii Mențiuni 

Moukilou Nancy Fayette Congo Licență IPG/IPG/anul 3 Integralist, Media  8,80 

Pedro Diabanza Lindeza Angola Master SE/AAIPG/2 Integralist, Media 8,40 

Mhanna Ayham Liban Master IPG/Forajul sondelor/1 Medie examen licență 9,37 

Rishah Ahmad Siria Doctorat Inginerie mecanică/3 Anul I , Media 9,00; Anul II, Media 9,12 

Zeinab Alaa Siria Doctorat Mine, petrol și gaze Medie examen disertație 9,12 

 

Art. 8. Senatul Universitar a fost informat cu privire la conținutul Planului de Activități al Societății Antreprenoriale Studențești 

din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, pentru perioada octombrie – decembrie 2017. 

 
Art. 9. Senatul Universitar a aprobat propunerea Școlii Doctorale a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, transmisă prin adresa 

nr.422/D/27.09.2017, privind suplimentarea locurilor cu taxă pentru studiile universitare de doctorat la domeniul Mine, petrol și 

gaze, respectiv 3 (trei) locuri. 

 

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

prin adresa nr.10452/28.09.2017, privind aplicarea tarifului brut unic la plata cu ora pentru anul universitar 2017-2018, în 

cuantum de 20 lei/oră convențională. Tariful poate fi modificat în funcție de situația financiară a Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat ca interimatul funcției de președinte al Comisiei pentru procesul de învățământ şi 

informatizare să fie asigurat de către dl prof. univ. dr. ing. Nae Ion până la desfășurarea alegerilor. 

 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 


