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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 12 din 19 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 validat alegerea preşedinților şi secretarilor comisiilor de specialitate ale Senatului universitar în conformitate cu 

procesele-verbale ale şedințelor comisiilor, după cum urmează: 

• Comisia pentru cercetare ştiinţifică 

- Prof. univ. dr. ing.  Rîpeanu Răzvan George  - preşedinte 

- Conf. univ. dr. inf. Moise Gabriela   - secretar 

• Comisia pentru buget-finanțe şi activităţi administrative 

- Prof. univ. dr. Mitu Augustin Constantin   - preşedinte 

- Stud. Ion Iulian     - secretar 

• Comisia pentru relații internaționale 

- Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Nicolae   - preşedinte 

- Stud. Avram Ioana     - secretar 

 

Art. 2. Senatul universitar a validat, pe baza raportului centralizator primit de la Biroul Electoral al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

rezultatul alegerii domnului prof. univ. dr. ing. Albulescu Mihai în calitate de reprezentant al Facultății de Ingineria Petrolului şi Gazelor în 

Senatul universitar, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel. 

Art. 3. Senatul universitar a validat, în conformitate cu propunerile comisiei de concurs privind desemnarea decanilor, rezultatul concursului 

pentru selectarea decanilor facultăților Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează: 

- Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor:  Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr  

- Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică:  Şef lucr. dr. ing. Diniţă Alin 

- Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela Roxana 

- Facultatea Litere şi Științe:    Prof. univ. dr. Suditu Mihaela 

- Facultatea Ştiinţe Economice:   Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela 

 

Art. 4. Senatul universitar a aprobat solicitarea Şcolii Doctorale, transmisă prin adresa nr.2683/12.03.2020, privind schimbarea temei tezei de 

doctorat din Contribuții la caracterizarea zăcămintelor de hidrocarburi utilizând datele de sondă și cele seismice în Contribuții la 

caracterizarea zăcămintelor de hidrocarburi prin utilizarea integrată a datelor de sondă a domnului drd. ing. Cristea Dragoș, conducător 

științific prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian. 

 

Art. 5. Senatul universitar a aprobat solicitarea Școlii Doctorale, transmisă prin adresa nr.2683/12.03.2020, referitoare la completarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (valabil pentru 

studenții doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2019-2020). 

 

Art. 6. Senatul universitar a aprobat Revizia 2 a Ediției 5 a Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universității Petrol-Gaze 

din Ploiești. 

 

Art. 7. Senatul universitar a hotărât completarea fişei postului Directorului Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat cu atribuţii şi 

responsabilităţi de coordonare şi de control în domeniul managementului calității în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art. 8. Senatul universitar a hotărât, în baza prevederilor art.51, alin (1) din Decretul nr.195 din 16.03.2020 şi a Circularei MEC 

nr.8725/17.03.2020, ca  şedinţele consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti să se poată 

desfășura şi prin mijloace electronice. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


