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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 19 din 11 IUNIE 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 rezultatele parțiale ale alegerilor directorilor de departament pentru mandatul 2020-2024 (4 ani), pe baza 

raportului centralizator primit de la Biroul Electoral al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, după cum urmează: 

- Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor: conf. univ. dr. ing. 

Eparu Cristian Nicolae 

- Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor: conf. univ. dr. Mureșan Jianu Daniel 

 

Art. 2. Senatul universitar a aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare a competențelor de limba 

română pentru studenții străini din Anul pregătitor de limba română la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 2019-2020, la solicitarea 

Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5264/27.05.2020. 

 

Art. 3. Senatul universitar a aprobat Metodologia de alegere a reprezentanților studenților în structurile Universității Petrol–Gaze din Ploiești, 

la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.4185/14.04.2020. 

 

Art. 4. Senatul universitar a aprobat modificarea Metodologiei privind normarea activității de cercetare științifică, la solicitarea Consiliului de 

Administrație transmisă prin adresa nr.5061/21.05.2020. 

 

Art. 5. Senatul universitar a aprobat modificarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de 

licenţă 2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5497/03.06.2020. 

 

Art. 6. Senatul universitar a aprobat modificarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de 

master 2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5497/03.06.2020. 

 

Art. 7. Senatul universitar a aprobat tarifele de cazare valabile pe perioada vacanței de vară a anului 2020 și aplicabile începând cu 01 iulie 

2020, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.5264/27.05.2020, după cum urmează: 

Căm-

inul 

Nr. 

locuri 

în 
cameră 

Studenți 
români 

străini 

doctoranzi 
(Lei/loc/ 

lună) 

Studenți și 
doctoranzi 

străini bursieri 

ai statului 
român 

(Lei/loc/ lună) 

Studenți 

absolvenți 2020 

Studenți 
înmatriculați la 

alte univ. 

(Lei/cameră/ 

lună) 

Studenți 
români/străin

i singuri în 

cameră 
(Lei/cameră 

/lună) 

Studenții 
orfani fără 

taxă 

plasament 
case de 

copii 

Alte 
categorii de 

persoane 

studenți 
/angajați 

(Lei/loc/zi) 

Studenți 

absolvenții din 

anii anteriori 
singuri în 

cameră 

(Lei/cam/  

lună) 

Alte persoane 

cazate mai 

mult de 30 
zile studenți/ 

angajați 

(Lei/loc/ 

lună) 

Camin 

nr.7 
3 

630 lei 

1loc=210 lei 
- 

750 lei 

1loc-250 lei 
500 lei Gratuit 

105 lei 

1loc=35 lei 
550 lei 

900 lei 

1loc=300 lei 

Camin 

nr.5 
2 

520 lei 

1loc=260 lei 
1loc= 200 lei 

550 lei 

1loc=275 lei 
500 lei - 

70 lei 

1loc=35 lei 
550 lei 

600 lei 

1loc=300 lei 

Camin 

nr.3 
3 

600 lei 

1loc =200 lei 
1 loc=100 lei 

750 lei 

1loc=250 lei 
500 lei - 

70 lei 

1loc=35 lei 
550 lei 

900 lei 

1loc=300 lei 

Observație: studenții pot locui singuri în cameră în limita locurilor disponibile 

 

Art. 8. Senatul universitar a aprobat susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2020 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea 

de Științe Economice de către doamna Pancan (Dobre) Daniela Valeria absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Facultatea 

de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, programul de studii Finanțe și Bănci, forma de învățământ ID, promoția 2015, la solicitarea 

Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.5264/27.05.2020. 

 

Art. 9. Senatul universitar a aprobat prelungirea termenului de finalizare și de susținere a tezei de doctorat cu 2 (doi) ani, începând cu 

01.10.2020, conform Legii nr. 49/2013, pentru studentul-doctorand Giagkas Nikolaos, conducător științific prof. univ. habil. dr. ing. Cursaru 

Diana, domeniul de doctorat Inginerie Chimică, în regim fără  taxă, fără plata conducătorului de doctorat și fără angajarea oricăror cheltuieli din 

partea universității, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.5487/03.06.2020. 

 

Art. 10. Senatul universitar a aprobat Graficul alegerilor parțiale pentru funcția de membru în consiliul departamentului în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești, la solicitarea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.5655/10.06.2020, după cum urmează 

Nr. crt. Perioada/Data Acțiunea 

1. 15 – 19 iunie 2020 Depunerea candidaturilor pentru funcția de membru în consiliul departamentului 

2. 26 iunie 2020 Alegerea membrilor în consiliul departamentului 

3. 30 iunie 2020 Validarea alegerilor membrilor în consiliul departamentului de către consiliul facultății 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


