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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 22 din 17 OCTOMBRIE 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 propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11401/10.10.2019, referitor la 

modificarea Organigramei Universității Petrol-Gaze din Ploiești prin schimbarea denumirii "Biroul Achiziții Publice, Servicii, Lucrări, 

Produse" în "Biroul Achiziții". 

 

Art. 2. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11401/10.10.2019, referitor la 

completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor studențești. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11401/10.10.2019, privind cuantumul 

burselor pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează: 

- Bursa de performanță  1000 lei; 

- Bursa de merit   650 lei; 

- Bursa specială    650 lei; 

- Bursa socială     578 lei. 
 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11401/10.10.2019, privind numărul 

burselor sociale pentru anul universitar 2019-2020 care se va stabili astfel încât fondul alocat acestora să reprezinte minimum 30% din fondul 

total de burse. 
 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.11401/10.10.2019, privind 

Calendarul activităților pentru aprobarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență 

– licență, master, anul universitar 2019-2020, după cum urmează: 

Nr.crt. Activitate Termen 

1. Afișarea anunțurilor pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative pe site-ul și la avizierul 

facultăților  

10.10.2019 

2. Depunerea dosarelor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 01.11.2019 

Ora 12:00 

3. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu studenții care au depus dosare, cu mențiunea dosar 

complet sau dosar incomplet 

06.11.2019 

Ora 12.00 

4. Completarea dosarelor de către studenții cu dosare incomplete 07.11.2019 

Ora 12:00 

5. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu studenții propuși pentru acordarea bursei sociale, 

respectiv a reducerii de taxă sau a regiei de cămin  

07.11.2019 

Ora 15:00 

6. Depunerea contestațiilor la secretariatele facultăților (cu număr de înregistrare) 08.11.2019 

Ora 12:00 

7. Transmiterea de către secretariatele facultăților către Consiliul de Administrație a tabelelor cu studenții  propuși 

și a eventualelor contestații rămase nerezolvate  de către comisia la nivel de facultate 

11.11.2019 

8. Rezolvarea contestațiilor de către Consiliul de Administrație 13.11.2019 

9. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor finale 14.11.2019 
 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, transmisă prin adresa nr.11662/10.10.2019, privind prelungirea 

programului de studii doctorale pentru următorii studenți-doctoranzi, în regim de studii cu scutire de taxă, dar fără angajarea de cheltuieli din 

partea universității și fără plata conducătorului de doctorat: 

• Temei legal: HG nr.681/2011, Codul studiilor de doctorat (art.39), prelungire studii 1-2 ani: 

- Băiceanu Roberta Raluca, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion – un an, cu termen 30.09.2020; 

- Bărbos Mihai Emilian, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae – un an, cu termen 30.09.2020; 

- Ivan Radu Mihai, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr – doi ani, cu termen 30.09.2021; 

- Olar Horațiu Raul, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr – doi ani, cu termen 30.09.2021; 

- Oprea George, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel – doi ani, cu termen 30.09.2021; 

- Moraru Vintilă Mihaela, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel – doi ani, cu termen 30.09.2021; 

- Saviciuc Marius, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – doi ani, cu termen 30.09.2021; 

- Țurcanu Anca, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoș – un an, cu termen 30.09.2020; 

- Ibrahim Desouky Ahmed Abdellatif (Egipt), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – 2 ani, cu termen 30.09.2021; 

- Ashouri Azam (Iran), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – 2 ani, cu termen 30.09.2021; 

- Ulloa Gutierrez Joel Vladimir (Mexic), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr – un an, cu termen 30.09.2020; 

- Mohamed Mhd Iyad Al Naboulsi (Siria), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antonescu Niculae Napoleon – un an, cu termen 30.09.2020; 

- Dudu Cristian, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan – un an, cu termen 30.09.2020; 

• Temei legal: Legea 49/2013, prelungire termen susținere teză doctorat: 

- Aron Dan Vasile, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr – termen 30.09.2020; 

- Ebrahimian Ali (Iran), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr – termen 30.09.2021; 

- Popescu Chelba Elena, cond. șt. prof. univ. dr. chim. Pântea Octav – termen 30.09.2021; 

- Vasile Marian, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – termen 30.09.2021; 

- Ion Dan, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Roșca Paul – termen 31.12.2019; 

- Tabatabai Sezedmehdi (Iran), cond. șt. prof. univ. dr. ing. Minescu Florea – termen 30.09.2020; 

- Petrache Mihai Ștefan, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai – termen 30.09.2021; 

- Constantinescu Constantin, cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gheorghițoiu Mihai – termen – 30.09.2020. 
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Art. 7. Senatul Universitar a aprobat solicitarea domnului conf. univ. dr. Vaida Marius, de la Departamentul de Activităţi Motrice şi Sport 

Universitar, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, transmisă prin adresa nr.11655/01.10.2019, de a desfășura activități didactice în 

regim de plata cu ora (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal) la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti în 

semestrul II, anul universitar 2019-2020. 

 

Art. 8. Senatul Universitar a aprobat solicitarea doamnei lector univ. dr. Tudor Nicoleta Liviana, de la Departamentul de Informatică, 

Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, transmisă prin adresa nr.11706/09.10.2019, de a desfășura 

activități didactice, în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal), la 

Universitatea Politehnica din Bucureşti în semestrele I şi II, anul universitar 2019-2020. 

 

Art. 9. Senatul Universitar a fost informat cu privire la Programul educațional Universitatea Antreprenorială – acces gratuit pentru 

universități la conținuturi educaționale pe o platformă digitală. 

 
Art. 10. Senatul Universitar a fost informat cu privire la unele aspecte ale activității Senatului Universitar reieșite din misiunea de audit 

„Sistemul de luare a deciziilor”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


