SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI
HOTĂRÂREA
Nr. 09 din 10 MARTIE 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 fost informat, în conformitate cu adresa nr.2688/09.03.2020, cu privire la demisia domnului prof. univ. habil. dr.
ing. Dinu Florinel din calitatea de membru al Senatul Universitar ca urmare a confirmării acestuia în funcția de Rector al Universității PetrolGaze din Ploiești prin Ordinul MEC nr.3389/03.03.2020.
Art. 2. Senatul Universitar a validat propunerile domnului Rector, prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel, pentru numirea prorectorilor în
legislatura 2020-2024, după cum urmează:
- Prof. univ. dr. Dușmănescu Dorel Mihail
- Conf. univ. dr. ing. Pană Ion
Art. 3. Senatul Universitar a aprobat componența comisiei de concurs pentru selectarea decanilor, după cum urmează:
- Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel (rector)
- președinte
- Prof. univ. dr. Duşmănescu Dorel Mihail (prorector)
- membru
- Conf. univ. dr. ing. Pană Ion (prorector)
- membru
Art. 4. Senatul Universitar a aprobat componența comisiei de soluționare a contestațiilor pentru selectarea prin concurs a decanilor, după cum
urmează:
- Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George
- președinte
- Prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion
- membru
- Prof. univ. dr. ing. Stoicescu Maria
- membru
- Conf. univ. dr. Nica Marius
- membru
- Conf. univ. dr. Ţegledi Adriana Monica
- membru
Art. 5. Senatul Universitar a aprobat Revizia 1 a Ediției 5 a Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universității Petrol-Gaze
din Ploiești.
Art. 6. Senatul Universitar a aprobat modificarea denumirilor comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, după curm urmează:
- Comisia pentru activitate didactică, calitate şi eficacitate educaţională se va numi Comisia pentru activitatea didactică şi
managementul calităţii;
- Comisia pentru monitorizarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi inovare se va numi Comisia pentru cercetare ştiinţifică;
- Comisia pentru guvernanţă, logistică universitară şi aspecte de natură bugetară se va numi Comisia pentru buget-finanțe şi activităţi
administrative;
- Comisia pentru internaţionalizare şi dialog intercultural se va numi Comisia pentru relații internaționale;
Comisia pentru activităţi studenţeşti îşi menţine neschimbată denumirea, conform art.3 din Hotărârea Senatului nr.7/24.02.2020.
Art. 7. Senatul Universitar a aprobat componența comisiilor de specialitate ale Senatului, după cum urmează:
• Comisia pentru activitatea didactică şi managementul
• Comisia pentru relații internaționale
calităţii
- Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr
- Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela
- Prof. univ. dr. ing. Cursaru Diana
- Prof. univ. dr. ing. Pătrăşcioiu Cristian
- Prof. univ. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel
- Prof. univ. dr. ing. Stoicescu Maria
- Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Nicolae
- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela Roxana
- Conf. univ. dr. Costea Diana
- Conf. univ. dr. Toma Irina
- Conf. univ. dr. Iridon Cristina
- Şef lucr. dr. ing. Neagu Daniela Doina
- Conf. univ. dr. Panait Mirela Clementina
- Stud. Niculae Corina-Gabriela
- Stud. Avram Ioana
• Comisia pentru cercetare ştiinţifică
• Comisia pentru activităţi studenţeşti
- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion
- Conf. univ. dr. Badea Mihaela Gabriela
- Prof. univ. dr. Dușmănescu Dorel Mihail
- Conf. univ. dr. Dulgheru Mirela
- Prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George
- Stud. Buștihan Ana-Maria
- Prof. univ. dr. Vasile Cristian
- Stud. Dumitru Georgiana Valentina
- Conf. univ. dr. inf. Moise Gabriela
- Stud. Gavrilă Ștefan-Alexandru
- Şef lucr. dr. ing. Pricop Emil
- Stud. Iordache Dragoș-Alexandru
- Stud. Diaconiță Georgiana Adina
- Stud. Jipa Cosmina Bianca
- Stud. Pătrașcu Antonia
• Comisia pentru buget-finanțe şi activităţi administrative
- Stud. Petcu Mircea Constantin
- Prof. univ. dr. Mitu Augustin Constantin
- Conf. univ. dr. ing. Bucur Gabriela
- Conf. univ. dr. ing. Neagu Mihaela
- Conf. univ. dr. Pătraşcu Aurelia
- Lector univ. dr. fiz. Baciu Anca
- Lector univ. dr. Ioniță Liviu
- Stud. Ion Iulian
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Art. 8. Senatul Universitar a aprobat, în conformitate cu procesul-verbal întocmit de către reprezentanții studenților în Senatul universitar şi cu
prevederile art.45 din Metodologia de organizare şi desfășurare a procesului de stabilire și de alegere a structurilor şi funcțiilor de conducere
la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ca domnişoara Pătrașcu Antonia să fie reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație
al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Art. 9. Senatul Universitar a aprobat solicitarea Asociației Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești, transmisă prin adresa
nr.2369/02.03.2020, privind statutul de invitat permanent, fără drept de vot, la ședințele Senatului a unui reprezentat al asociației.
Art. 10. Senatul Universitar a aprobat, la propunerea Facultății Tehnologia Petrolului şi Petrochimie transmisă prin adresa 2675/09.03.2020,
modificarea conținutului Fișei programului de studii de licență Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, învățământ cu frecvență.
Art. 11. Senatul Universitar a fost informat referitor la adresa nr.2632/06.03.2020 prin care domnul prof. univ. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel,
Directorul General Administrativ al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, își exprimă acordul privind susținerea executivă a planului
managerial al noului Rector, domnul prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel.
Art. 12. Senatul Universitar a hotărât organizarea de alegeri parțiale pentru ocuparea locului vacant în Senatul Universitar, ca urmare a demisiei
domnului prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel, de la Departamentul Forajul Sondelor, Extracția şi Transportul Hidrocarburilor, Facultatea de
Ingineria Petrolului şi Gazelor, conform următorului grafic:
Nr. crt.
Perioada/Data
Acțiunea
1.
10-11 martie 2020
Depunerea candidaturilor la secretariatul Facultății de Ingineria Petrolului şi Gazelor
2.
17 martie 2020
Alegerea reprezentantului cadrelor didactice în senatul universitar – turul 1
3.
18 martie 2020
Alegerea reprezentantului cadrelor didactice în senatul universitar – turul 2, 3, 4, …, n
4.
19 martie 2020
Validarea de către Senat a alegerii reprezentantului cadrelor didactice în senatul universitar
Art. 13. Senatul Universitar a hotărât organizarea de alegeri parțiale pentru ocuparea locurilor vacante în consiliul Departamentului Științele
Educației, Facultatea de Litere şi Științe, conform următorului grafic:
Nr. crt.
Perioada/Data
Acțiunea
1.
10-11 martie 2020
Depunerea candidaturilor la secretariatul Departamentului Științele Educației
2.
17 martie 2020
Alegerea reprezentanților cadrelor didactice în consiliul Departamentului Științele Educației – turul 1
3.
Alegerea reprezentanților cadrelor didactice în consiliul Departamentului Științele Educației – turul
18 martie 2020
2, 3, 4, …, n
4.
Validarea de către Senat a alegerii reprezentanților cadrelor didactice în consiliul Departamentului
19 martie 2020
Științele Educației
Art. 14. Senatul Universitar a hotărât revizia 2 a Graficului procesului de stabilire și de alegere a structurilor și funcţiilor de conducere la
nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa 1).
Art. 15. Senatul Universitar a hotărât ca activităţile didactice la programele de studii de licenţă şi master, învățământ cu frecvenţă, să se
desfăşoare în conformitate art.4 din Hotărârea Senatului nr.14/11.07.2019.
Art. 16. Senatul Universitar a hotărât ca activităţile didactice la programele de studii de licenţă, învățământ cu frecvenţă redusă şi învățământ la
distanţă, să se desfăşoare în perioada 13-22 martie 2020 numai prin intermediul platformei e-learning.

PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu
Avizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Marius Bratosin
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Anexa 1
GRAFICUL PROCESULUI DE STABILIRE ȘI DE ALEGERE A STRUCTURILOR ȘI FUNCŢIILOR DE
CONDUCERE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
Nr.
Perioada
Acţiunea
crt.
Alegerea reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăților şi în
1.
13 – 23 ianuarie 2020
senatul universitar
2.
20 – 23 ianuarie 2020
Alegerea directorilor şi consiliilor departamentelor
Confirmarea / validarea alegerilor de la nivelul departamentelor şi a
3.
27 ianuarie 2020
reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor
4.
27 – 31 ianuarie 2020
Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector
Alegerea reprezentaţilor cadrelor didactice şi de cercetare în consiliile
5.
03 – 07 februarie 2020
facultăţilor
Confirmarea / validarea alegerilor consiliilor facultăţilor de către
6.
13 februarie 2020
senatul universitar
Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în senatul universitar –
7.
17 februarie 2020
turul 1
Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în senatul universitar –
8.
18 februarie 2020
turul 2
9.
19 februarie 2020
Depunerea candidaturilor pentru preşedintele senatului
Constituirea Senatului universitar, alegerea preşedintelui; formarea
10.
20 februarie 2020
comisiilor pe domenii de activitate
21 februarie 2020
Organizarea tururilor pentru alegerea reprezentanţilor
11.
9.00 – 12.00
cadrelor didactice în senatul universitar la Facultatea TPP
21 februarie 2020
Depunerea candidaturilor pentru preşedintele senatului
12.
8.00 – 15.00
13.
20 februarie 2020
Alegerea rectorului universităţii – turul 1
14.
24 februarie 2020
Alegerea rectorului universităţii – turul 2
Constituirea Senatului universitar, alegerea preşedintelui;
15.
24 februarie 2020
formarea comisiilor pe domenii de activitate
Desemnarea prorectorilor, decanilor, prodecanilor şi a directorului
16.
02 – 20 martie 2020
general administrativ
17.
25 martie 2020
Constituirea Consiliului de Administraţie al UPG Ploieşti
20 martie 2020
Constituirea Consiliului de Administraţie al UPG Ploieşti
18.
20 martie – 03 aprilie
Desemnarea directorului general administrativ
19.
2020
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