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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 10 din 23 MAI 2019 
 
 

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 Metodologia privind stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești în mandatul 2020-2024. 

 

Art.2. Senatul Universitar a hotărât ca în data de 25 iunie 2019, în holul corpului B al Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, la parter, între 

orele 09oo-19oo să se organizeze referendumul privind  modalitatea de desemnare a Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 

2020-2024. 

 

Art.3. Senatul Universitar a hotărât calendarul desfășurării referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Data Activitatea 

1. 23.05.2019 

Ședința Senatului universitar pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea modalității de desemnare a 

Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024 și pentru aprobarea componenței 

BEU şi BESV 

2. 23.05.2019 

Publicarea pe site-ul www.upg-ploiesti.ro (la secțiunea Alegeri 2019-2020) a Metodologiei privind stabilirea 

modalității de desemnare a Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024 precum 

și a altor informații care privesc referendumul (inclusiv data şi tema referendumului) 

3. 27.05.2019 
Prima şedinţă a BEU. Desemnarea președintelui şi a locțiitorului președintelui BEU. 

Prima şedinţă a BEESV. Desemnarea președintelui şi a locțiitorului președintelui BESV. 

4. 10.06.2019 
Definitivarea listelor electorale cu persoanele cu drept de vot şi publicarea acestora, aducerea la cunoştinţa 

publică a informaţiilor cu privire la secţia de votare şi  amplasamentul acesteia de către BEU 

5. 
10.06.2019 

(data limită) 

Comunicarea către Ministerul Educației Naționale a următoarelor informaţii: 

a) tema referendumului; 

b) numărul total al persoanelor cu drept de vot din Universitate, care sunt chemate să participe la referendum, 

defalcat pe categorii: total număr de personal didactic şi de cercetare cu drept de vot şi total studenţi cu drept 

de vot; 

c) copie a Hotărârii Senatului universitar prin care se stabilesc data şi locul organizării referendumului;  

d) data de publicare pe site-ul propriu a informaţiilor privind calendarul de desfăşurare a referendumului; 

e) data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice 

6. 
11.06.2019 -

18.06.2019 

Depunerea contestațiilor  privind listele electorale  

7. 
12.06.2019 

18.06.2019 

Campanii de informare cu privire la data şi obiectul referendumului, la participanţii la vot şi locul desfăşurării 

referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului UPG din Ploieşti organizate de BEU. 

8. 20.06.2019 Afișarea listelor electorale definitive de către BEU 

9. 
25.06.2019 

(orele 900-1900) 

Desfășurarea referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului UPG din Ploieşti – turul I 

10. 
26.06.2019 

(ora 9,00) 

BEU înaintează Senatului universitar procesul verbal referitor la desfășurarea și rezultatul referendumului 

11. 27.06.2019 Validarea rezultatului referendumului de către Senatul universitar 

12. 27.06.2019 
Informarea comunităţii academice din UPG din Ploieşti şi a conducerii MEN cu privire la rezultatul 

referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului UPG din Ploieşti 

13. 
02.07.2019 

(orele 900-1900) 

Desfăşurarea referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului UPG din Ploieşti – turul II  (după 

caz) 

14. 03.07.2019 BEU înaintează Senatului universitar procesul verbal referitor la desfășurarea și rezultatul referendumului 

15. 04.07.2019 Validarea rezultatului referendumului de către Senatul universitar 

16. 04.07.2019 
Informarea comunităţii academice din UPG din Ploieşti şi a conducerii MEN cu privire la rezultatul 

referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului UPG din Ploieşti 

 

Art.4. Senatul Universitar a aprobat componența Biroului Electoral al Universității, pentru desfășurarea referendumului de alegere a modalității 

de desemnare a rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024, pe baza propunerilor transmise de cele cinci facultăți 

ale Universității Petrol-Gaze din Ploieşți şi de Liga Studenților din Centrul Universitar Ploieşti, după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. Vaida Marius (Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor); 

- Şef lucr. dr. ing. Cărbureanu Mădălina (Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică); 

- Şef lucr. dr. ing. Matei Dănuţa (Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie); 

- Lector univ. dr. Oţelea Mihaela (Facultatea de Ştiinţe Economice); 

- Lector univ. dr. Borsos Zoltan (Facultatea de Litere şi Științe); 

- Lector univ. dr. Rădulescu Dragoş (Facultatea de Litere şi Științe) – specialist cu pregătire juridică; 

- Stud. Vasile Ailene (Liga Studenților din Centrul Universitar Ploieşti). 
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Art.5. Senatul Universitar a aprobat componența Biroului Electoral al Secției de Votare, pentru desfășurarea referendumului de alegere a 

modalității de desemnare a rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024, pe baza propunerilor transmise de cele cinci 

facultăți ale Universității Petrol-Gaze din Ploieşți şi de Liga Studenților din Centrul Universitar Ploieşti, după cum urmează: 

- Şef lucr. dr. ing. Stan Gabriela (Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor); 

- Şef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan (Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică); 

- Şef lucr. dr. ing. Movileanu Daniela (Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie); 

- Conf. univ. dr. Mădălina Albu (Facultatea de Ştiinţe Economice); 

- Lector univ. dr. Boacă Tudor (Facultatea de Litere şi Științe); 

- Stud. Botezatu Alexandru (Liga Studenților din Centrul Universitar Ploieşti); 

- Stud. Stănică Florin Alexandru (Liga Studenților din Centrul Universitar Ploieşti). 

 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de evaluare a rezultatelor și performanțelor profesionale ale personalului didactic și de 

cercetare din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat Raportul comisiei de analiză disciplinară a abaterilor prezumate a fi săvârșite de către dl agent de pază 

Medeleanu Fabian şi prezentate în adresa Ligii Studenților nr.2797/18.03.2019. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat aplicarea sancțiunii propusă de Rectorul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conform art.248 alin. (1) lit. 

a din Codul Muncii, respectiv avertisment scris, dlui agent de pază Medeleanu Fabian. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


