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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 16 din 11 MAI 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 modificată privind utilizarea aplicației Catalog electronic din cadrul Sistemului Informatic 

Didactic (SID) în sesiunile de vară şi de toamnă ale anului universitar 2019-2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin 

adresa nr.4700/06.05.2020. 

 

Art. 2. Senatul universitar a aprobat Decizia Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești privind organizarea sesiunilor de examene de 

vară şi de toamnă ale anului universitar 2019-2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.4700/06.05.2020. 

 

Art. 3. Senatul universitar a aprobat modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.4716/06.05.2020. 

 

Art. 4. Senatul universitar a aprobat modificarea Procedurii de presusținere și de susținere a tezelor de doctorat pe durata restricțiilor impuse 

de pandemie la propunerea domnului prof. univ. habil. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George, Directorul Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat. 

 

Art. 5. Senatul universitar a aprobat afilierea la Școala Doctorală a Universității Petrol-Gaze din Ploiești a domnului prof. univ. habil. dr. ing. 

Albulescu Mihai Adrian, în calitate de conducător de doctorat pentru domeniul Mine, petrol și gaze, conform solicitării Școlii Doctorale 

transmisă prin adresa nr.4716/06.05.2020. 

 

Art. 6. Senatul universitar a aprobat afilierea la Școala Doctorală a Universității Petrol-Gaze din Ploiești a doamnei prof. univ. habil. dr. ing. 

Stoicescu Maria, în calitate de conducător de doctorat pentru domeniul Mine, petrol și gaze, conform solicitării Școlii Doctorale transmisă prin 

adresa nr.4716/06.05.2020. 

 

Art. 7. Senatul universitar a avizat componența Comisiei de Etică Universitară pe baza propunerii de completare a acesteia cu domnul prof. 

univ. dr. Andrei Jean Vasile și doamna ec. Stancu Maria Daniela, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresele 

nr.4563/30.04.2020 și nr.R4563/07.05.2020. 

Componența Comisiei de Etică Universitară se prezintă după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion   - președinte; 

- Prof. univ. dr. Andrei Jean Vasile  - membru; 

- Șef lucrări dr. ing. Stan Gabriela   - membru; 

- Șef lucrări dr. ing. Stanciu Lavinia - membru; 

- Lector univ. dr. Netedu Loredana  - membru; 

- Ec. Stancu Maria Daniela  - membru; 

- Drd. ing. Ailene Vasile    - reprezentant al studenților 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


