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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 12 din 20 IUNIE 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 provizoriu menținerea calității de titular, în anul universitar 2019-2020, pentru următoarele cadre 

didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare, conform Metodologiei privind menținerea calității de titular a 

cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionare: 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Dep ar ta ment ul I n gi ner ie Meca nică  

- Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail 

Departa ment ul Auto matică, C alculato ar e şi E lectr o nică  

- Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

 Dep ar ta ment ul Geo lo g ie P etr olieră şi I ng iner ie d e Zăcă mâ nt  

- Prof. univ. dr. ing. Stoicescu Maria 

- Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian 

- Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion 

- Conf. univ. dr. ing. Batistatu Mihail – Valentin 

- Conf. univ. dr. ing. Vasiliu Viorel Eugen 

Dep ar ta ment ul Fo raj ul So nd el o r, Extracţia şi T ransp o rtul Hid ro carb urilor  

- Prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai 

- Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora 

- Prof. univ. dr. ing. Albulescu Mihai 

- Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Departamentul Chimie 

- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion 

Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului 

- Prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Departamentul Filologie 

- Conf. univ. dr. Toma Irina 

Departamentul Informatică, Tehnologia Informație, Matematică și Fizică 

- Conf. univ. dr. Marinoiu Cristian 

Aprobările vor fi definitive după aprobarea ştatelor de funcţii ale departamentelor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru anul 

universitar 2019-2020, în care sunt nominalizate posturile cadrelor didactice menţionate anterior.  

 

Art.2. Senatul Universitar a aprobat cuantumului taxelor de școlarizare pentru studiile universitare de licență şi master valabile în anul 

universitar 2019-2020, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5868/19.06.2019, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Taxe școlarizare Cuantum 

Reducerea taxei la achitarea integrală a acesteia în momentul 

semnării contractului de studii 

1. Studii universitare de licență în limba română 3200 lei/an 400 lei 

2. Studii universitare de licență în limba engleză  4000 lei/an 400 lei  

3. Studii universitare de master în limba română 3500 lei/an 
400 lei  

200 lei anul II, studii universitare de master cu durata de 1,5 ani 

4. Studii universitare de master în limba engleză 4400 lei/an 400 lei 

 

Art.3. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare şi funcționare a Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, conform solicitării 

Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.5684/12.06.2019. 

 

Art.4. Senatul Universitar a aprobat modificarea Organigramei Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, conform solicitării Consiliului de 

Administraţie transmisă prin adresa nr.5684/12.06.2019. 

 

Art.5. Senatul Universitar a hotărât transmiterea către Consiliul de Administrație a adresei Oficiului Juridic al Universității Petrol-Gaze din 

Ploieşti nr.5864/19.06.2019, privitor la anularea 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, stabilită prin art.8 din Hotărârea Senatului 

nr.10/23.05.2019. 

 

Art.6. Senatul Universitar a fost informat referitor la stadiul desfășurării Referendumului privind modalitatea de desemnare a Rectorului 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești în mandatul 2020-2024 de către dl lector univ. dr. Borsos Zoltan, președintele Biroului Electoral al 

Universității. 

 

Art.7. Senatul Universitar a fost informat în legătură cu stadiul revizuirii Cartei universitare de către dl prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan 

George, președintele Comisiei de revizuire a Cartei universitare. 
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Art.8. Senatul Universitar a aprobat componența comisiei de analiză a faptelor sesizate de către dl Medeleanu Fabian, agent de pază, prin adresa 

nr.5690/12.06.2019, conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.5868/19.06.2019, după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. ing. Batistatu Mihail Valentin - președinte 

- Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Șerban  - membru 

- Șef lucr. dr. ing. Pricop Emil   - membru 

- Șef lucr. dr. ing. Cameniță Alexandru Dan  - membru, reprezentant sindicat  

- Prof. univ. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel   - membru supleant 

- Prof. univ. dr. Stancu Adrian   - membru supleant 

- Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian  - membru supleant 

 

Art.9. Senatul Universitar a fost informat cu privire la răspunsul Comisiei de Etică Universitară nr.5878/19.06.2019 solicitat prin adresa 

Senatului universitar nr.5559/06.06.2019, referitor la: 

- sesizările primite de Comisia de Etică Universitară în perioada 2012-2019 care vizează activitatea dnei prof. univ. dr. ing. Buzoianu 

Daniela Angela şi modalitatea de soluționare a acestora; 

- acțiunile în justiție din perioada 2012-2019, în care este implicată dna prof. univ. dr. ing. Buzoianu Daniela Angela şi care au impus 

suspendarea cercetărilor Comisiei de Etică Universitară. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


