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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 13 din 09 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 aprobat solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11753/31.10.2017, 

referitoare la aplicarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcțiile de 

conducere din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (M17), exceptând art.4.2, pentru organizarea alegerilor parțiale în 

vederea completării structurilor de conducere ale Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat graficul desfășurării alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante din structurile de 

conducere ale Universității Petrol-Gaze din Ploiești, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 

Perioada Acțiunea 

1. 13 – 22 noiembrie 2017 Alegerea reprezentanților studenților în consiliile facultăților și în senatul universitar 

Alegerea reprezentanților cadrelor didactice și de cercetare în consiliile facultăților 

2.  23 noiembrie 2017 Validarea alegerilor reprezentanților studenților și ai cadrelor didactice și de cercetare în consiliile 

facultăților 

3. 28 noiembrie 2017 Alegerea cadrelor didactice și de cercetare în senatul universitar 

4. 07 decembrie 2017 Validarea alegerilor reprezentanților studenților și ai cadrelor didactice și de cercetare în senatul 

universitar 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Şcolii Doctorale a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, transmisă prin adresa 

nr.560/D/01.11.2017, 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  

Ion Dan Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. Roșca 

Paul 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform Legii 49/ 2013 

30.09.2019 

Tomuleasa Iulian Mine, petrol și 

gaze 

Prof. univ. dr. ing. Avram 

Lazăr 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform Legii 49/ 2013 

30.09.2019 

Neagu Ionuț Dragoș Inginerie 

industrială 

Prof. univ. dr. ing. Pavel 

Alecsandru 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform Legii 49/ 2013 

30.09.2018 

Constantinescu 

Constantin 

Mine, petrol și 

gaze 

Prof. univ. dr. ing. 

Gheorghițoiu Mihai 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform Legii 49/ 2013 

30.09.2019 

Bîrlădeanu (Dumitru) 

Anca Iuliana 

Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. 

Bolocan Ion 

Prelungire termen finalizare și susținere teză, 

conform Legii 49/ 2013 

30.09.2018 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat afilierea următoarelor cadre didactice abilitate la Școala Doctorală a Universităţii Petrol-

Gaze din Ploieşti, în domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, solicitată prin adresa Şcolii Doctorale nr.560/D/01.11.2017: 

- Prof. univ. dr. ing. Pătrășcioiu Cristian; 

- Prof. univ. dr. ing. Rădulescu Gabriel. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat solicitarea doamnei Tudor Nicoleta Liviana, transmisă prin adresele nr.11496/24.10.2017 şi 

nr.11942/06.11.2017, lector univ. dr. la Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică, Facultatea de 

Litere și Ştiinţe, de a desfășura activități didactice (fără a depăși numărul de ore suplimentare prevăzute legal) la Universitatea 

Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică și Calculatoare, în semestrul I, anul universitar 2017-2018. Doamna lector 

univ. dr. Tudor Nicoleta Liviana desfăşoară activităţi didactice suplimentare în cuantum de 7 ore fizice / săptămână (1 oră de 

curs, 3 ore de seminar şi 3 ore de laborator) în semestrul I, anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a fost informat cu privire la demisia din Senatul Universităţii Pertol-Gaze din Ploieşti a dlui prof. 

univ. dr. Lazăr Constantin Cornel, de la Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate, Facultatea 

de Ştiinţe Economice, conform adresei nr.12148/07.11/2017.  

 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 

 


