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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 08 din 17 IULIE 2018 
 

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

În baza Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

În baza Regulamentului de organizare şi funcționare a Senatului Universitarii Petrol-Gaze din Ploiești, 

 

Art. 1. Senatul Universitar a fost informat și a aprobat raportul prezentat de către domnul prof. univ. dr. ing. Stănică Ezeanu Dorin, președintele 

comisiei de analiză, referitor la respectarea procedurilor stabilite în Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice şi de cercetare (art.35), pe parcursul desfășurării concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar poziția 30¸ 

la Departamentul Filologie, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în anul universitar 2017-2018, semestrul al II-

lea. 

 

Art. 2.  Senatul Universitar a analizat raportul asupra concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar poziția 30¸ la 

Departamentul Filologie, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în anul universitar 2017-2018, semestrul al II-

lea, și a hotărât: 

Nr. 

crt. 
Poziția, Postul 

Nume și prenumele 

candidaților 

Ierarhia candidaților 

stabilită de comisia de 

concurs 

Candidatul recomandat de 

comisie pentru acordarea 

titlului didactic și ocuparea 

postului 

Hotărârea 

Senatului 

1. 
Poz. 30, Lector 

universitar 

Asist. univ. dr. Trifan 

Mihaela Claudia 

Locul I: Asist. univ. dr. 

Trifan Mihaela Claudia 

Asist. univ. dr. Trifan Mihaela 

Claudia 

Senatul aprobă 

raportul comisiei de 

concurs 

 

Art. 3. Senatul Universitar a fost informat cu privire la conținutul Raportului anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii 

activității de cercetare. 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5081/15.06.2018. 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat, în baza art.4.22 şi art.4.32 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Senatului Universitarii Petrol-

Gaze din Ploiești, inițierea acțiunii de restructurare a personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.6350/10.07.2018. 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat demararea de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de coordonator, a unui proiect 

finanțat din Fonduri Norvegiene în parteneriat cu Universitatea din Stavanger (Norvegia) și Universitatea din Norman, Oklahoma (SUA), la 

solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.6350/10.07.2018. 

 

Art. 7. Senatul Universitar nu a aprobat înființarea Consiliului Consultativ al Studenților, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă 

prin adresa nr.6350/10.07.2018. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat ca Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești să participe, în calitate de partener, într-un proiect depus în cadrul 

programului HORIZON 2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.6457/11.07.2018. Proiectul nu va avea 

cofinanțare din partea Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Ceilalți parteneri implicați în cadrul acestui proiect sunt: ICECHIM București, 

ICPAO Mediaș, Petrovietnam University (Vietnam), West Attica University (Grecia), Primăria Ploiești, Primăria din Aspropyrgos (Grecia), 

Echipa Horse SRL Ploiești și Envirotronic SRL. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a fost informat cu privire la sesizarea dlui prof. univ. dr. ing. Oprea Florin, de la Departamentul Ingineria Prelucrării 

Petrolului și Protecția Mediului, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, transmisă prin adresa nr.6327/10.07.2018. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


