
SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 13 din 25 OCTOMBRIE 2018 
 

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

În baza Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

 
Art. 1. Senatul Universitar a validat alegerea următoarelor cadre didactice şi studenţi pe locurile vacante din Senatul Universitar: 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

- Stud. Zanea George Andrei 

- Stud. Ştefan Andreea Valeria 

- Stud. Paje Tudor Cristian 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie  

- Stud. Băjan Marian 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe  

- Prof. univ. dr. Vasile Cristian 

- Conf. univ. dr. Toma Irina 

- Conf. univ. dr. Rînciog Diana 

- Lector univ. dr. Ioniţă Liviu 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

- Conf. univ. dr. Ţegledi Monica Adriana 

- Stud. Pătraşcu Antonia 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat completarea comisiilor permanente ale Senatului universitar, după cum urmează: 

Comisia pentru buget - finanţe şi activităţi administrative 

- Conf. univ. dr. Ţegledi Monica Adriana 

- Stud. Zanea George Andrei 

- Stud. Ştefan Andreea Valeria 

Comisia pentru activităţi educative non-formale 

- Stud. Pătraşcu Antonia 

- Stud. Băjan Marian 

Comisia pentru cercetare ştiinţifică 

- Prof. univ. dr. Vasile Cristian 

Comisia pentru iniţiative studenţeşti 

- Lector univ. dr. Ioniţă Liviu 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

- Conf. univ. dr. Rînciog Diana 

Comisia pentru procesul de învăţământ şi informatizare 

- Conf. univ. dr. Toma Irina 

Comisia pentru strategii şi dezvoltare 

- Stud. Paje Tudor Cristian 
 

Art. 3. Senatul Universitar a validat alegerea următoarelor cadre didactice și studenți pe locurile vacante din consiliile facultăților 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești: 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

- Stud. Catina Andreea 

- Stud. Enea Bogdan Mircea 

- Stud. Cadare Mihai Alexandru 

- Stud. Bejan Diana Rita 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie  

- Stud. Băjan Marian 

- Stud. Barbu Adriana 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

- Lector univ. dr. Bucur Crstian 

- Lector univ. dr. Păunescu Loredana 

- Stud. Pătraşcu Antonia 

- Stud. Manu Maria-Alexandra 

- Stud. Geroșanu Denisa-Florentina 
 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10821/11.10.2018. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare, conform solicitării Consiliului 

de Administrație transmisă prin adresa nr.10821/11.10.2018. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat Politica de securitate a resurselor informatice și de comunicații ale Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10821/11.10.2018. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de utilizare a rețelei de date și comunicații a Universității Petrol- Gaze din Ploiești, 

conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10821/11.10.2018. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat propunerea de proiect cu titlul Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de învățământ 

compuse din corpurile C20 – laborator, C21 laborator foraj 1, C22 – laborator foraj 2, C23 – post TRAFO și C25 – corp de legătură aferente 

specializărilor de Inginerie de Petrol şi Gaze, transmisă prin adresa nr.11251/24.10.2018, din cadrul Planului Operațional Regional, Axa 

prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul specific 10.3 – Universități. 



 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să suporte cheltuielile necesare depunerii proiectului 

Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de învățământ compuse din corpurile C20 – laborator, C21 laborator foraj 1, C22 

– laborator foraj 2, C23 – post TRAFO și C25 – corp de legătură aferente specializărilor de Inginerie de Petrol și Gaze în cuantum de 

aproximativ 155.000 lei (TVA inclus). Aceste cheltuieli sunt eligibile pentru proiect și vor fi recuperate după ce proiectul va fi aprobat. 

 

Art. 10. Senatul Universitar a aprobat dosarul de cadru didactic asociat al dlui ing. Bogdan Roth-Mihai, doctorand în anul I la frecvență 

redusă, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.11275/25.10.2018. Dl Bogdan Roth-Mihai va desfășura 

activități didactice în regim de plata cu ora fără a fi remunerate, în limita a 4-6 ore/săptămână, conform planului individual de pregătire, la 

Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică. 

 

Art. 11. Senatul Universitar a aprobat cuantumul burselor pentru anul universitar 2018-2019, conform solicitării Consiliului de Administrație 

transmisă prin adresa nr.11227/24.10.2018, după cum urmează: 

- bursa de performanță 1000 lei; 

- bursa de merit 650 lei; 

- bursa specială 650 lei; 

- bursa socială 578 lei. 

 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat calendarul activităților privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 

înmatriculați la cursurile cu frecvență licență și master, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa 

nr.11227/24.10.2018, după cum urmează: 
Nr. crt. ACTIVITATE TERMEN 

1.  Afișarea anunțurilor pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative pe site-ul și la avizierul facultăților 24.10.2018 

2.  Depunerea dosarelor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 09.11.2018 
Ora 12.00 

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

incomplet 

14.11.2018 

Ora 12.00 

4.  Completarea dosarelor de către studenții cu dosare incomplete 15.11.2018 
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  

15.11.2018 

Ora 15.00 

6.  Depunerea contestațiilor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 16.11.2018 
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 

20.11.2018 

8.  Rezolvarea contestațiilor de către Consiliul de Administrație 21.11.2018 

9.  Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor finale 22.11.2018 

 
Art. 13. Senatul Universitar a aprobat modificarea Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență și master care se va publica în formă modificată, conform solicitării Consiliului de 

Administrație transmisă prin adresa nr.11227/24.10.2018. 

 

Art. 14. Senatul Universitar a aprobat completarea Anexei 1- Cuantumului taxelor școlare și administrative valabile în anul universitar 2018-

2019 (art.3 din Hotărârea Senatului nr.09/28.09.2018) cu următoarele prevederi, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă 

prin adresa nr.11227/24.10.2018: 

- la achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea contractului se acordă o reducere de 100 de lei studenților masteranzi în anul II al 

programelor de studii cu durata de 1,5 ani; 

- taxă de credite pentru studenții masteranzi aflați în an suplimentar anul II de studii - 53 lei/credit. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


