SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI
HOTĂRÂREA
Nr. 20 din 26 SEPTEMBRIE 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 formațiile de studiu de la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Litere și Științe și Facultatea de Științe Economice,
pentru anul universitar 2019-2020, conform propunerii Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10546/19.09.20192.
Art. 2. Senatul Universitar a aprobat statele de funcţii ale departamentelor din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești pentru anul
universitar 2019-2020.
Art. 3. Senatul Universitar a aprobat pentru fiecare departament dosarele cadrelor didactice asociate care vor activa în regim de plata cu
ora în anul universitar 2019-2020, după cum urmează:
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ
- Prof. univ. dr. ing. Frunzescu Dumitru
- Prof. univ. dr. ing. Rizea Marian
- Dr. ing. Stoica Negulescu Elena-Rodica
- Dr. ing. Chiș Timur Vasile
- Drd. ing. Cristea Dragoş
Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor
- Dr. ing. Nenciu Cornel
- Dr. ing. Susanu Traian Octavian
- Dr. ing. Tudorache Paul Valentin
- Drd. ing. Ivan Radu
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
Departamentul Inginerie Mecanică
- Prof. univ. dr. ing. Teodoriu Cătălin
- Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan
- Conf. univ. dr. ing. Dumitru Gheorghe
- Conf. univ. dr. ing. Neacșu Marian
- Șef lucr. dr. ing. Parepa Simion
- Şef. lucr. dr. ing. Săvulescu Petre
Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică
- Prof. univ. dr. ing. Siro Boris
- Prof. univ. dr. ing. Cîrtoaje Vasile
- Prof. univ. dr. ing. Duță Luminița
- Șef lucr. dr. ing. Ionescu Octavian
- Drd. ing. Zamfir Florin
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie
Departamentul Chimie
- Prof. univ. dr. chim. Pântea Octav
- Drd. ing. Doukeh Rami
Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Departamentul Filologie
- Prof. univ. dr. Tomescu Domniţa Emiliea
- Prof. univ. dr. Bălu Ion
- Conf. univ. dr. Coculescu Steluța
- Dr. Bucur Silviu Ciprian
Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică
- Chiru Marian
- Condruț George Alexandru
- Sima Georgian Florin
- Teodor Andrei Dan
Departamentul Ştiinţele Educaţiei
- Conf. univ. dr. Preda Gavriil
- Lector univ. dr. Herseni Ioana
- Prof. gr. I dr. Muşat Mariana
- Dr. Ioniță Adelina Iulia
- Dr. Tudorache Gina Florentina
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate
- Prof. univ. dr. Zaharia Marian
- Dr. Bobocea Mariana
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Departamentul Administrarea Afacerilor
- Prof. univ. dr. Miron Dumitru
- Prof. univ. dr. Dobrescu Andrei
- Prof. univ. dr. ing. Rizea Marian
- Dr. Iancu Iulian
- Dr. Vlăsceanu Silvia
- Dr. Cîrlea Filip
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
- Conf. univ. dr. Coculescu Steluța
- Lector univ. dr. Herseni Ioana
- Prof. gr. I dr. Muşat Mariana
- Insp. dr. Matei Coralia
- Insp. dr. Ilie Mariana
- Dr. Miu Traian Alexandru
- Dr. Ioniță Adelina Iulia
- Dr. Tudorache Gina Florentina
Școala Doctorală
- Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea
- Prof. univ. dr. ing. Matei Vasile
- Prof. univ. dr. ing. Antonescu Niculae Napoleon
- Prof. univ. dr. chim. Pântea Octav
Art. 4. Senatul Universitar a aprobat cuantumul taxelor școlare și administrative valabile în anul universitar 2019-2020 care vor intra în
vigoare începând cu data de 01.10.2019 (Anexa 1), conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10546/19.09.2019.
Art. 5. Senatul Universitar a aprobat proiectul de buget pentru anul 2020.
Art. 6. Senatul Universitar a aprobat Metodologia de monitorizare a centrelor de cost şi de analiză a execuţiei bugetare, conform solicitării
Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.8558/25.07.2019.
Art. 7. Senatul Universitar a aprobat Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr. 10546/19.09.2019.
Art. 8. Senatul Universitar a aprobat Ediţia a 5-a a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti, conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin adresa nr.10546/19.09.2019.
Art. 9. Senatul Universitar a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității
educației, așa cum a fost aprobată de Legea nr.87/2006, să solicite ARACIS îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru evaluarea periodică a
programului de licență Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, domeniul de studii de licenţă Ştiinţe ale Educaţiei, conform solicitării
Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.10313/12.09.2019.
Art. 10. Senatul Universitar a aprobat Procedura privind recunoașterea automată de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a funcțiilor
didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, conform solicitării Consiliului
de Administraţie transmisă prin adresa nr.10777/23.09.2019.
Art. 11. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.11065/26.09.2019, neacordarea din
motive financiare, în anul universitar 2019-2020, a sporului salarial pentru performanță în cercetarea științifică, în conformitate cu art.11 din
Metodologia privind acordarea unor sporuri salariale și a unor fonduri destinate cercetării, cadrelor didactice care realizează performanțe în
cercetarea științifică.
Art. 12. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.11065/26.09.2019, tariful unic la plata
cu ora pentru activitățile didactice aferente studiilor universitare de licență şi master, în anul universitar 2019-2020, în cuantum de 24 lei
brut/oră.
Art. 13. Senatul Universitar a aprobat, conform propunerii Consiliului de Administraţie, transmisă prin adresa nr.10313/12.09.2019,
participarea Universității Petrol-Gaze din Ploieşti în parteneriat la elaborarea şi implementarea unui proiect cu finanţare europeană (POCU) prin
intermediul căruia studenţii universităţii vor beneficia de stagii de practică, servicii de instruire şi consiliere în carieră, lucru în întreprinderi
simulate şi accesul la noi tehnologii. Apelul proiectului: Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI. Bugetul maxim al proiectului este de 1.000.000 euro. Numărul recomandat de studenţi din grupul ţintă: 322. Coordonator proiect:
Softtehnica SRL.
Art. 14. Senatul Universitar a aprobat, conform propunerii Consiliului de Administraţie, transmisă prin adresa nr.11082/26.09.2019, ca
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să propună, în calitate de coordonator, un proiect finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, Programul
Operaţional Capital Uman, Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care
își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Grupul ţintă: 524
studenţi de la facultăţile TPP (104), IME (270), IPG (150). Bugetul maxim al proiectului este de 1.000.000 euro.
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Art. 15. Senatul Universitar a aprobat, conform propunerii Consiliului de Administraţie, transmisă prin adresa nr.11074/26.09.2019,
participarea Universității Petrol-Gaze din Ploieşti la propunerea de proiect intitulată Platformă de simulare şi testare a rezilienței
infrastructurilor critice din domeniul energiei – SafeEnerg, în calitate de partener alături de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din
Bucureşți. Tipul proiectului: Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020, PNIII / P2 - Creșterea competitivității economiei
românești prin cercetare, dezvoltare, inovare / Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect de transfer la
operatorul economic. Durata propusă a proiectului: 2 ani. Valoarea proiectului: 1.200.000 lei. Beneficiar: Safetech Innovations SRL.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti nu are contribuie financiară la acest proiect.
Art. 16. Senatul Universitar a aprobat solicitarea doamnei prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, de la Departamentul Administrarea
Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, transmisă prin adresa nr.10286/12.09.2019, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu
ora (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal) la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management, în semestrul
II, anul universitar 2019-2020.
Art. 17. Senatul Universitar a aprobat solicitarea domnului conf. univ. dr. Andrei Jean Vasile, de la Departamentul Administrarea Afacerilor,
Facultatea de Ştiinţe Economice, transmisă prin adresa nr.10285/12.09.2019, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora (fără a
depăși numărul de norme prevăzut legal) la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a
Mediului, în semestrele I şi II, anul universitar 2019-2020.
Art. 18. Senatul Universitar a aprobat solicitarea domnului conf. univ. dr. Ivan Mihail Vincenţiu, de la Departamentul Cibernetică, Informatică
Economică, Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice, transmisă prin adresa nr.11064/26.09.2019, de a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal) la Academia de Studii Economice din București, Facultatea
de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine şi Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în semestrele I şi II, anul universitar
2019-2020.

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv
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Anexa 1. Cuantumului taxelor școlare și administrative valabile în anul universitar 2019-2020 care vor intra în vigoare
începând cu data de 01.10.2019
Nr.
Denumirea taxei
Cuantum
crt.
TAXE ŞCOLARIZARE
1.

Taxă şcolarizare: ZI + I.D., F.R. – anul I, II, III, IV- studii universitare de
licență

2.

Taxă şcolarizare: ZI + I.D., F.R. – anul I, II, III, IV- studii universitare de
licență pentru studii universitare de licență în limba engleză pentru studenții
români

3.

Taxă şcolarizare studii universitare de masterat pentru studenții români
începând cu 01.10.2019

4.

Taxă şcolarizare studii universitare de masterat pentru studenții români
anterior 01.10.2019

5.

Taxă şcolarizare studii universitare de masterat în limba engleză pentru
studenții români

6.

24.

Taxă școlarizare studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi începând cu 01.10.
2016)
Taxă școlarizare studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi începând cu 01.10.
2018)
Taxă școlarizare studii doctorat pentru studenţii străini anterior 01.10.2018
Taxă școlarizare studii doctorat pentru studenţii străini începând cu 01.10.2018
Taxă școlarizare studii pentru studenţii străini (studii universitare de licență,
studii universitare de master și an pregătitor)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R.(înmatriculați începând cu 01.10.2019)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R.(înmatriculați anterior 01.10.2018)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2018)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2018)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2019)
Taxă studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi, post universitar
Taxă studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi, post universitar
Taxă studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi
Taxă studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi
Taxă de credite pentru studenţii străini creditați (CPV)
Taxă de credite pentru studenţii creditaţi
Taxă de credite pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii universitare de
licență
Taxă de credite pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii universitare de
master
Taxă de credite pentru studenţii străini aflaţi în an suplimentar (CPV)

25.
26.
27.

Taxă studii curs IWCF în limba română şi atestare
Taxă studii curs IWCF în limba engleză şi atestare
Taxă studii cursuri pregătire gradul didactic II

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3200 lei/an
La achitarea integrală a taxei de
școlarizare la semnarea contractului se
acordă o reducere de 400 de lei.
4000 lei/an
La achitarea integrală a taxei de
școlarizare la semnarea contractului se
acordă o reducere de 400 de lei.
3500 lei/an
La achitarea integrală a taxei de
școlarizare la semnarea contractului se
acordă o reducere de 400 de lei. Pentru
anul II, studii universitare de masterat
cu durata de 1,5 ani se acordă o
reducere de 200 lei.
3200 lei/an
La achitarea integrală a taxei de
școlarizare la semnarea contractului se
acordă o reducere de 400 de lei.
4400 lei/an
La achitarea integrală a taxei de
școlarizare la semnarea contractului se
acordă o reducere de 400 de lei.
5000 lei/an
6000 lei/an
2900 euro/an
3000 euro/an
2700 euro/an (270 euro/lună x10 luni)
400 lei/an – nivelul I
250 lei/an – nivelul I
300 lei/an – nivelul I
250 lei/an – nivelul II
150 lei/semestru – nivelul II
2000 lei
1800 lei
800 lei/an
300 lei/semestru
27 euro/credit
35 lei/credit
53 lei/credit
58 lei/credit

45 euro/credit
850 euro
1000 euro
350 lei

REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR
28.
29.
30.
31.
32.

Taxă reexaminare 1
Taxă reexaminare 2
Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF
Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF
Taxă refacere şedinţă laborator (în afara celor programate fără taxă)

100 lei
200 lei
100 euro/restanţă
200 euro/cursant
75 lei/şedinţă
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ÎNMATRICULARE, REÎNMATRICULARE
33.
34.
35.

Taxă înmatriculare studenţi anul I
Taxă reînmatriculare
Taxă înscriere în an suplimentar (repetare an studii)

50 lei
250 lei
100 lei

TRANSFER
36.
37.
38.

Taxă transfer de la o specializare la alte specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi
sau de la o facultate la alta în cadrul U.P.G.
Taxă mobilitate academică internă pentru studenţii care pleacă de la U.P.G.
Taxă mobilitate academică internă pentru studenţii care vin la U.P.G.

100 lei
250 lei
100 lei

ÎNSCRIERI
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Taxă înscriere la concursul de admitere pentru studii universitare de licență și
master
Taxă înscriere la concursul de admitere la doctorat
Taxă înscriere Nivel I forma psihopedagogică – externi
Taxă înscriere Nivel II forma psihopedagogică – externi
Taxă înscriere examen Grad didactic II
Taxă înscrire colocviu Grad didactic I
Taxă înscriere și susținere a examenului pentru obţinerea Certificatului de
competenţă lingvistică de către terţi

150 lei
200 lei
100 lei
100 lei
100 lei
150 lei
250 lei

EXAMENE FINALIZARE STUDII
46.

47.

48.
49.

Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/dizertaţie pentru absolvenţii
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în situaţia în care se repetă examenul
(începând cu a doua susţinere şi următoarele) sau nu l-au susţinut în primii 2
(doi) ani de la absolvire.
Taxă înscriere la examenul de absolvire nivel I și nivel II, cursuri de zi, pentru
studenții și cursanții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul
de absolvire
Taxă inspecție specială grad didactic I
Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/absolvire pentru absolvenţii de
învăţământ superior proveniţi din alte universităţi

200 lei

100 lei

100 lei
700 lei

TARIF PĂSTRARE ŞI ARHIVARE DOCUMENTE
50.

Diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii
postuniversitare de specializare, de studii aprofundate, certificat de
definitivat, gradul II, gradul I, certificat de absolvire a D.P.P.D., certificat
PHARE, atestat de formare continuă a personalului, certificat de competenţe
profesionale ale personalului didactic şi alte tipuri de diplome, ridicate după
expirarea duratei de 2 (doi) ani de la absolvire

100 lei

TARIF ÎNTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE
Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de
studii postuniversitare de specializare/ studii aprofundate, duplicat certificat
de definitivat, gradul II, gradul I, duplicat certificat de absolvire a
D.P.P.D./atestat de formare continuă a personalului, duplicat certificat de
competenţe profesionale ale personalului didactic şi duplicat al altor tipuri de
diplome
Duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă
Foi matricole care nu sunt anexe la diplome (eliberate pentru promoţiile
anterioare anului 1990)
Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12
luni de la absolvire – absolvenţi UPG Ploieşti

200 lei

55.

Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12
luni de la absolvire – pentru absolvenţi ai altor universităţi

400 lei

56.

Eliberare acte de studii absolvenţilor universităţilor particulare cu licenţă la
UPG Ploieşti
Adeverinţe diverse, întocmite pe baza documentelor de la arhivă, cu excepţia
adeverinţelor pentru absolvenţi ai cursurilor de zi la UPG care depun dosar de
pensie
Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au
finalizat studiile nivel I și nivel II DPPD

200 lei

51.

52.
53.
54.

57.

58.

150 lei
150 lei

200 lei

100 lei

200 lei
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61.

Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au
finalizat studiile
Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţin documente de
studii, la cererea titularului.
Expedierea se face de către titular/împuternicitul acestuia.
Programă analitică / fişa disciplinei

62.

Evaluare dosar pentru echivalare studii conform OMECTS 5553/2012

59.
60.

150 lei
100 lei

30 lei+
2 lei/disciplină x
număr discipline studiate
150 lei

AUTENTIFICARE ACTE STUDII
63.

Taxă autentificare acte studii

150 lei
SUSŢINERE PUBLICĂ DOCTORAT

64.
65.

Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni români
Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni străini

1500 lei
540 euro

SUSŢINERE TEZĂ ABILITARE
66.

Taxă susţinere teză abilitare

6000 lei
PARCARE

67.
68.
69.

Taxă parcare auto
Taxă parcare auto pentru persoane din afara universităţii
Taxă parcare bicicletă

30 lei/trimestru
4 lei/zi
0 lei

70.
71.
72.
73.

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT
Taxă Aulă
Taxă Amfiteatre (FA1-FA4; IP1-IP4, AP9)
Taxă Săli seminar (30 – 60 locuri)
Taxă Sală sport

350 lei/oră
200 lei/oră
150 lei/oră
100 lei/oră

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