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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 12 din 02 NOIEMBRIE 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 fost informat, de către dl prorector prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail, cu privire la implicarea 

Universității Petrol – Gaze din Ploieşti în organizarea acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului 2017 – PRAHOVA - Capitala 

Mondială a Petrolului. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare vacante, Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice şi a 

gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare și Criteriile de departajare. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat Metodologia privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a 

posturilor/funcţiilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic în Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploiești. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii 

înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat cuantumului burselor pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018, după cum 

urmează: 

- bursa de performanță: 1000 lei; 

- bursa de merit: 650 lei; 

- bursa specială: 650 lei; 

- bursa socială: 578 lei. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat calendarului activităților pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material 

pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licenţă şi master, pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018, 

după cum urmează: 
Nr. 

crt. 
Activitate Termen 

1. 
Afișarea anunțurilor pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative pe site-ul și la avizierul 

facultăților 
23.10.2017 

2. Depunerea dosarelor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 
10.11.2017 

ora 12.00 

3. 
Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu studenții care au depus dosare, cu mențiunea dosar 

complet sau dosar incomplet 

14.11.2017 

ora 12.00 

4. Completarea dosarelor de către studenți cu dosare incomplete 
16.11.2017 

ora 12.00 

5. 
Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu studenții propuși pentru acordarea bursei sociale, 

respectiv a reducerii de taxă sau a regiei de cămin 

16.11.2017 

ora 15.00 

6. Depunerea contestațiilor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 
17.11.2017 

ora 12.00 

7. 
Transmiterea de către secretariatele facultăților către Consiliul de Administrație a tabelelor cu studenții propuși 

și a eventualelor contestații rămase nerezolvate de către comisia la nivel de facultate 
20.11.2017 

8.  Rezolvarea contestațiilor de către Consiliul Administrație 20.11.2017 

9.  Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor finale  20.11.2017 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11502/24.10.2017, 

privind inițierea demersurilor de încadrare a programului de master, cu predare în limba engleză Sisteme automate în industria 

de petrol și gaze, în domeniul acreditat de master Ingineria sistemelor, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, 

Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr .11725/30.10.2017, 

privind inițierea demersurilor de încadrare a programelor de master, cu predare în limba engleză Ingineria și managementul 

riscului infrastructurilor critice petroliere și petrochimice și Ingineria și managementul riscului infrastructurilor critice de 

transport și depozitare a hidrocarburilor, în domeniul acreditat de master Inginerie mecanică, la Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Electrică, Departamentul de Inginerie Mecanică. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11648/27.10.2017, 

privind revizuirea Metodologiei de primire la studii și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018. 
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Art. 10. Senatul Universitar a aprobat raportul nr.11541/25.10.2017 elaborat de către comisia de verificare a modalității de 

desfășurare a examenului la disciplina Literatura engleză în perioada Restaurației și secolul al XVIII-lea. Comisia a fost 

înființată în baza art.8 din Hotărârea Senatului nr.10/26.09.2017. 

Senatul Universitar a hotărât ca examenul la disciplina Literatura engleză în perioada Restaurației și secolul al XVIII-lea să fie 

validat de către decanul Facultății de Litere și Științe, atașând concluziile și anexele raportului la catalog și ștergerea numelui 

cadrului didactic asistent din catalog. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11725/30.10.2017, 

privind constituirea unui serviciu propriu pentru situații de urgență. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a hotărât amânarea discutării solicitării doamnei Tudor Nicoleta Liviana, lector univ. dr. la 

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică, Facultatea de Litere și Științe, transmisă prin adresa 

nr.11496/24.10.2017, de a desfășura activități didactice la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și 

Calculatoare, deoarece solicitarea nu conține informații cu privire la numărul activităților didactice suplimentare desfășurate de 

către dna Tudor Nicoleta Liviana în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


