SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI
HOTĂRÂREA
Nr. 15 din 18 IULIE 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 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.34), pe parcursul desfășurării concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de şef de lucrări, poziţia 16, la
Departamentul Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești, în anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea.
Art. 2. Senatul Universitar a analizat raportul asupra concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de şef de lucrări, poziţia 16¸ la
Departamentul Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești, în anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea, și a hotărât:
Candidatul recomandat de
Ierarhia candidaților
Nr.
Nume și prenumele
comisie pentru acordarea
Hotărârea
Poziția, Postul
stabilită de comisia de
crt.
candidaților
titlului didactic și ocuparea
Senatului
concurs
postului
Locul I: Dr. ing. Pelin
Dr. ing. Badea Ana
Senatul aprobă
Poz. 16, Şef de
Ștefan
1.
Maria
Dr. ing. Pelin Ștefan
raportul comisiei de
lucrări
Locul II: Dr. ing. Badea
Dr. ing. Pelin Ștefan
concurs
Ana Maria
Art. 3. Senatul Universitar a hotărât înființarea Consiliului Studențesc în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
Art. 4. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Studențesc din Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti, conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.7215/11.07.2019.
Art. 5. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat
2019, conform solicitării Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, transmisă prin adresa nr.6919/08.07.2019.
Art. 6. Senatul Universitar a aprobat intrarea în lichidare, începând cu anul universitar 2019-2020, a programului de studii de licență
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, forma de învățământ – frecvență redusă, de la Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie,
conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.7902/17.07.2019.
Art. 7. Senatul Universitar a aprobat schimbarea comisiei de admitere la studiile universitare de licenţă şi master, sesiunile iulie şi septembrie
2019, la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (art.12 din Hotărârea Senatului nr.11/30.05.2019), conform solicitării Consiliului
de Administraţie transmisă prin adresa nr.7902/17.07.2019, după cum urmează:
din
Comisie admitere licenţă şi master
• Colectivul de cadre didactice
1.Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela
- preşedinte
2. Prof. univ. dr. ing. Onuţu Ion
- membru
3. Prof. univ. dr. ing. Cursaru Diana
- membru
4. Şef lucr. dr. ing. Fendu Elena Mirela
- secretar
• Colectivul de secretariat
1. Nedelcu Maria
- responsabil
2. Gîlcă Elena
- membru
3. Șef. lucr. dr. biochim. Gheorghe Cătălina
- membru
4. Șef. lucr. dr. ing. Rădulescu Sînziana
- membru
5. Șef. lucr. dr. ing. Bondarev Andreea
- membru
6. Teh. Voinescu Mariana Corina
- membru
în
Comisie admitere licenţă şi master
• Colectivul de cadre didactice
1.Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela
- preşedinte
2. Prof. univ. dr. ing. Cursaru Diana
- membru
3. Şef lucr. dr. ing. Duşescu –Vasile Cristina
- membru
4. Şef lucr. dr. ing. Fendu Elena Mirela
- secretar
• Colectivul de secretariat
1. Nedelcu Maria
- responsabil
2. Gîlcă Elena
- membru
3. Șef. lucr. dr. ing. Matei Dănuţa
- membru
4. Șef. lucr. dr. chim. Manta Ana-Maria
- membru
5. Șef. lucr. dr. ing. Bondarev Andreea
- membru
6. Teh. Voinescu Mariana Corina
- membru
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Art.8. Senatul Universitar a aprobat prelungirea studiilor universitare de doctorat cu scutire de taxă, dar fără angajarea de cheltuieli din partea
universității și fără plata conducătorului de doctorat, conform art.39 din HG nr.681/2011-Codul studiilor de doctorat, art.26 din Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi solicitării Şcolii Doctorale
transmisă prin adresa nr.263/D/17.072019, după cum urmează:
Numele şi prenumele
doctorandului
Marinescu Mihai

An înmatriculare
/forma pregătire
2015/IFR

Domeniul de
doctorat
Inginerie chimică

Conducător de doctorat

Enache Florin

2015/IFR

Inginerie chimică

Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion

Perioadă /termen de susţinere a
tezei de doctorat
1 an/30.09.2020 (a beneficiat un
an de întrerupere studii)
1 an/30.09.2020

Marinescu (Bădică)
Carmen Matilda
Georgescu (Jugăstreanu)
Cristina Venera Maria
Nguyen Hoang Viet
(Vietnam)

2016/IFR

Mine, petrol și gaze

Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora

1 an/30.09.2020

2016/IFR

Mine, petrol și gaze

Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora

1 an/30.09.2020

2016/IF

Ingineria sistemelor

Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae

2 ani/30.09.2021,
cu informare MEN

Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv
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