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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 04 din 19 APRILIE 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 aprobat Raportul rectorului privind starea Universității Petrol-Gaze din Ploiești pentru anul 2017 înregistrat cu 

nr.2847/30.03.2018 și prezentat de către dl Rector, prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai. 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat, ca urmare a cererii de demisie nr.2322/19.03.2018 din funcția de decan a dnei prof. univ. dr. Ionescu 

Arleen Nerissa și a prevederilor art.11 din Metodologia de selectare prin concurs a decanilor facultatilor Universitatii Petrol-Gaze din 

Ploiesti, componența comisiei de concurs pentru selectarea prin concurs a decanului Facultății de Litere și Științe, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai (rector)   - preşedinte  

- Prof. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela (prorector)  - membru  

- Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela (prorector)  - membru  

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail (prorector)   - membru  

- Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul (prorector)  - membru  

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat, conform prevederilor art.14 din Metodologia de selectare prin concurs a decanilor facultatilor 

Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, componența comisiei de contestații pentru selectarea prin concurs a decanului Facultății de Litere și 

Științe, astfel: 

- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian (decan)   - preşedinte  

- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela (decan)  - membru  

- Prof. univ. dr. ing. Popa Ioan (decan)   - membru  

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.3238/17.04.2018, ca Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești să adere la Coaliția Română pentru Educație în Inginerie (CREDING). 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.3238/17.04.2018, ca dl rector, prof. 

univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai şi dl preşedinte al Senatului universitar, prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae să fie reprezentanţii Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești în Coaliția Română pentru Educație în Inginerie (CREDING). 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat, la propunerea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.3238/17.04.2018, validarea 

calificării Petroleum Processing and Petrochemistry (Prelucrarea Petrolului și Petrochimie) și introducerea în RNCIS a programului de 

licență cu predare în limba engleză Petroleum Processing and Petrochemistry (Prelucrarea Petrolului și Petrochimie) aferent acestei calificări. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat, ca urmare a propunerii Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.3238/17.04.2018, a 

scrisorii nr.C18.1039/16.04.2018 adresată Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti de către Veolia Energie Prahova SRL şi a Studiului de 

oportunitate şi a proiectului nr.02/2018 elaborat de către Veolia Energie Prahova SRL, înlocuirea centralei termice 2 a Universității Petrol-Gaze 

din Ploiești cu conectarea la sistemul local de alimentare cu agent termic furnizat de către societatea Veolia Energie Prahova SRL. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat propunerea Departamentului de Automatică, Calculatoare şi Electronică, din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Mecanică şi Electrică, privind acordarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. dr. ing. Bizon Nicu de la Universitatea din 

Piteşti, transmisă prin adresa nr.3312/18.04.2018. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


