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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 01 din 09 IANUARIE 2020 
 
 

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 componența Biroului electoral al universităţii 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. Albu Mădălina (Facultatea Ştiinţe Economice)      - membru 

Conf. univ. dr. Vieriu Eufemia  (Facultatea Litere şi Ştiinţe), specialist cu pregătire juridică  - membru 

Lector univ. dr. Lupu Elena (Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor)    - membru 

Şef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia Silvia (Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică)   - membru 

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

Stud. Baican Andrei (Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor)     - membru 

Stud. Ştefan Andreea Valeria (Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică)    - membru 

Lector univ. dr. Oţelea Mihaela (Facultatea Ştiinţe Economice)      - membru supleant 

Lector univ. dr. Volosevici Dana (Facultatea Litere şi Ştiinţe), specialist cu pregătire juridică  - membru supleant 

Şef lucr. dr. ing. Stan Gabriela (Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor)    - membru supleant 

Şef lucr. dr. ing. Doicin Bogdan (Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică)   - membru supleant 

Şef lucr. dr. chim. Budeanu Magdalena (Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie)  - membru supleant 

Stud. Marinescu George (Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie)    - membru supleant 

Stud. Apostol Monica (Facultatea Litere şi Ştiinţe)      - membru supleant 
 

Art. 2. Senatul Universitar a hotărât ca în data de 13 ianuarie 2020, la ora 13.30, în sala A.P.10, să aibă loc prima şedinţa a 

biroului electoral al universităţii în cadrul căreia membrii biroului să îşi aleagă din rândul lor, prin vot secret, preşedintele şi 

adjunctul acestuia, conform art.23, lit. d din Metodologia de organizare şi desfăşurare a procesului de stabilire și de alegere a 

structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti. 
 

Art. 3. 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 următoarelor programe de studii universitare de licență, conform solicitării Consiliului de 

Administrație transmisă prin adresa nr.152/09.01.2020. 

Facultatea Domeniul Programul de studii Forma 

Inginerie 

Mecanică şi 

Electrică 

Inginerie Electrică Electromecanică IF 

Ingineria Sistemelor Automatică şi informatică aplicată IF 

Calculatoare şi Tehnologia Informației Calculatoare IF 

Inginerie şi Management Inginerie economică în domeniul mecanic ID 

Tehnologia 

Petrolului şi 

Petrochimie 

Inginerie Chimică Prelucrarea petrolului şi petrochimie IF 

Ştiințe 

Economice 

Administrarea Afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 

Finanțe Finanțe şi bănci IF 

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune IF 
 

Art. 4. 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 studii universitare de master Tehnologii informatice pentru afaceri, 

învățământ cu frecvenţă, de la Facultatea Ştiinţe Economice, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin 

adresa nr.152/09.01.2020. 
 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie, transmisă prin adresa nr.14283/12.12.2019, 

privind susținerea examenului de licență la Universitatea din Pitești a doamnei Oană Andreea Cristiana, absolventă a Facultății 

de Litere și Științe, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză. 
 

Art. 6. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Consiliului de Administraţie, transmisă prin adresa nr.14283/12.12.2019, 

referitoare la susținerea examenului de licență la Universitatea Transilvania din Braşov a domnului Drăgușin Andrei, absolvent 

al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, specializarea Electronică aplicată. 
 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat propunerea de acordare a titlului Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar 

doctor inginer Radu Sorin Mihai, de la Universitatea din Petroşani, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă 

prin adresa nr.152/09.01.2020. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv 


