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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 15 din 24 APRILIE 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 Procedura de presusținere și de susținere a tezelor de doctorat pe durata stării de urgență la solicitarea 

Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.4185/14.04.2020. 

 

Art. 2. Senatul universitar a aprobat modificarea Organigramei Universității Petrol-Gaze din Ploiești la solicitarea Consiliului de 

Administrație, transmisă prin adresa nr.4185/14.04.2020. 

 

Art. 3. Senatul universitar a aprobat Planul strategic al Universității Petrol-Gaze din Ploiești pentru perioada 2020-2024 la solicitarea 

Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.4185/14.04.2020. 

 

Art. 4. Senatul universitar a aprobat Planul operațional al Universității Petrol-Gaze din Ploiești pentru anul 2020 la solicitarea Consiliului de 

Administrație, transmisă prin adresa nr.4185/14.04.2020. 

 

Art. 5. Senatul universitar a aprobat componența comisiei de concurs pentru selectarea a directorului general administrativ al Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești, la solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.4281/22.04.2020, după cum urmează. 

- Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel (Rector)       - președinte 

- Chivu Mariana (Reprezentant Ministerul Educației și Cercetării)     - membru 

- Prof. univ. dr. ing. Duşmănescu Dorel Mihail (Prorector)      - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Pană Ion (Prorector)        - membru 

- Prof. univ. habil. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George (Director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat) - membru 

 

Art. 6. Senatul universitar a aprobat componența comisiei de soluționare a contestațiilor pentru selectarea prin concurs a directorului general 

administrativ al Universității Petrol-Gaze din Ploiești la solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.4281/22.04.2020, după 

cum urmează. 

- Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr (Decan Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor)   - președinte 

- Ghican Dănuţ (Reprezentant Ministerul Educației și Cercetării)     - membru 

- Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela (Decan Facultatea Științe Economice)    - membru 

- Prof. univ. dr. Suditu Mihaela (Decan Facultatea Litere și Științe)     - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela Roxana (Decan Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie) - membru 

 

Art. 7. Senatul universitar a hotărât retrimiterea către Consiliul de Administrație a solicitării acesteia, înregistrată cu nr.4281/22.04.2020, în 

vederea completării componenței Comisiei de Etică Universitară, astfel încât toate facultățile din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești să 

fie reprezentate. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


