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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 16 din 29 NOIEMBRIE 2018 

 
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 validat alegerea dnei conf. univ. dr. Străoanu Boni Mihaela în funcția de președinte al Comisiei pentru buget-finanţe şi activităţi 

administrative, conform procesului verbal din 19.11.2018. 
 

Art. 2. Senatul universitar a aprobat raportul de analiză disciplinară, înregistrat cu nr.12661/29.11.2018, a abaterilor prezumate a fi fost săvârşite de către dna 
Bozîntan Mariana. 

 

Art. 3. Senatul universitar nu a aprobat Regulamentul intern al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă 
prin adresa nr.11920/08.11.2018. Regulamentul intern al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti va fi retransmis spre aprobare Senatului universitar după realizarea 

modificărilor propuse în cadrul ședinței de senat și va fi însoțit de adresa de avizare a Regulamentului eliberată de către Oficiul juridic al Universităţii Petrol-Gaze 

din Ploieşti. 
 

Art. 4. Senatul universitar a aprobat solicitarea dnei prof. univ. dr. ing. ec. Buzoianu Daniela Angela de a primi extras din procesul verbal al ședinței senatului 

universitar din 29.11.2018 aferent punctului 3 al ordinii de zi: Discutarea şi aprobarea Regulamentului intern al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 
 

Art. 5. Senatul universitar a aprobat ediția a 11-a a Metodologiei privind organizarea și desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare vacante modificată în baza HG nr.883/09.11.2018, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.12344/22.11.2018, care se 

va publica în formă modificată. 

 

Art. 6. Senatul universitar a hotărât că bursa specială se poate cumula cu unul din tipurile din categoria burse pentru stimularea performanței academice (bursa 
de performanță sau bursa de merit) conform art.18 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la 

cursurile cu frecvență, licență și master. 

 
Art. 7. Senatul universitar a mandatat Consiliul de Administrație să actualizeze Calendarul activităților privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență în conformitate cu prevederile art.6 al prezentei hotărâri de senat. 

 
Art. 8. Senatul universitar a aprobat reducerea de la 30% la 25% a cotei de regie pentru contractele de cercetare și de prestări de servicii care utilizează 

infrastructura de cercetare achiziționată prin grantul POSCCE - Centru regional de determinare a performanțelor și monitorizare a stării tehnice a materialului 

tubular utilizat în industria petrolieră, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.12344/22.11.2018. 
 

Art. 9. Senatul Universitar a aprobat modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director al Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat de la IOSUD - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa 
nr.12580/28.11.2018, care se va publica în formă modificată. 

 

Art. 10. Senatul universitar a aprobat componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de director CSUD, după cum urmează: 
- Prof. univ. dr. ing. Popescu Dumitru (Universitatea Politehinica din București) 

- Prof. univ. dr. ing. Bozga Grigore (Universitatea Politehinica din București) 

- Prof. univ. dr. ing. Bratu Polidor (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) 
- Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai (Universitatea din Petroșani) 

- Prof. univ. dr. ing. Rădulescu Gabriel (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti) 

 
Art. 11. Senatul universitar a fost informat cu privire la recomandările Comisiei de etică universitară referitor la modificarea prevederilor art.35, alin.(2) din 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, conform solicitării Comisiei de etică universitară transmisă 

prin adresa nr.10502/03.10.2018. Următoarea revizie a acestui regulament va analiza recomandările Comisiei de etică universitară. 
 

Art. 12. Senatul Universitar a aprobat prelungirea studiilor de doctorat, conform art.39 din HG nr.681/2011, în regim fără taxă, fără plata conducătorilor de 

doctorat și fără angajarea oricăror cheltuieli din partea universității pentru: 

 Numele şi prenumele doctorandului 
An înmatriculare / 

forma de pregătire 
Domeniul de doctorat Conducător de doctorat Perioadă/termen 

Pelin Ștefan 2015/FR Mine, petrol și gaze Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea 1 an/30.09.2019 

Șandru Ștefan 2015/IF Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion 1 an/30.09.2019 

Ionescu (Divoiu) Alina  Velentina 2014/IF Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul 1 an/ 30.09.2019 

 

Art. 13. Senatul Universitar a aprobat prelungirea termenului de finalizare şi de susţinere a tezei de doctorat, conform Legii nr.49/2013, fără plata conducătorilor 

de doctorat și fără angajarea oricăror cheltuieli din partea universității pentru: 

Numele şi prenumele doctorandului 
An înmatriculare / 

forma de pregătire 
Domeniul de doctorat Conducător de doctorat Perioadă/termen 

Cao Minh Anh (Vietnam) 2013/IF Ingineria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae 2 ani/30.09.2020 

Constantinescu Constantin 2013/IF Mine, petrol și gaze Prof. univ. dr. ing. Gheorghițoiu Mihai 2 ani/30.09.2020 

 

Art. 14. Senatul Universitar a aprobat inițierea programului de master cu predare în limba engleză Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry, în 

domeniul Inginerie Chimică, la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa 

nr.12605/29.11.2018. Programul de master are durata de 3 (trei) semestre şi 90 de credite. Responsabilul de program este dl prof. univ. dr. ing. Roşca Paul. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 
 


