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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 20 din 25 IUNIE 2020 
 
 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, 

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind menţinerea calităţii de titular a cadrelor didactice, după împlinirea vârstei de pensionare, 

Având în vedere art.32 din Contractul Colectiv de Muncă, 

 

Art. 1. Senatul Universitar a aprobat provizoriu menţinerea calităţii de titular, în anul universitar 2020-2021, pentru următoarele cadre 

didactice care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de pensionare, conform solicitării Consiliului de Administraţie transmisă prin 

adresa nr.5757/15.06.2020: 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Dep ar ta ment ul I n gi ner ie Meca nică  

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail 

- Conf. univ. dr. ing. Pană Ion 

Departa ment ul Auto matică, C alculato ar e şi E lectr o nică  

- Prof. univ. dr. ing. Pătrășcioiu Cristian 

- Conf. univ. dr. ing. Ianache Cornel 

- Conf. univ. dr. ing. Moise Adrian 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

 Dep ar ta ment ul Geo lo g ie P etr olieră şi I ng iner ie d e Zăcă mâ nt  

- Prof. univ. dr. ing. Stoicescu Maria 

Dep ar ta ment ul Fo raj ul So nd el o r, Extracţia şi T ransp o rtul Hid ro- 

carb urilor  

- Prof. univ. dr. ing. Albulescu Mihai 

- Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr 

- Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Departamentul Chimie 

- Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion 

Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția 

Mediului 

- Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul 

- Conf. univ. dr. ing. Jugănaru Traian 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Departamentul Filologie 

- Conf. univ. dr. Toma Irina 

Departamentul Științele Educației 

- Prof. univ. dr. Singer Florence 

-  Prof. univ. dr. Calcan Gheorghe 

-  Conf. univ. dr. Vieriu Eufemia 

 

 

Art. 2. Senatul universitar a aprobat modificarea planului de învățământ al programului de studii de master Tehnologii Avansate pentru 

Prelucrarea Informației, de la Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică, care va intra în vigoare la data de 01 

octombrie 2020, la solicitarea Facultății de Litere și Științe transmisă prin adresa nr.5684/11.06.2020. 

 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat rapoartele de autoevaluare și a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. 

nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, așa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, să solicite la ARACIS îndeplinirea procedurilor de 

evaluare pentru următoarele programe de studii universitare de licență, conform solicitării Facultății Inginerie Mecanică și Electrică, transmisă 

prin adresa 5711/12.06.2020: 

Domeniul de studii de licență Programul de studii Forma de învățământ Tipul evaluării 

Inginerie și management Inginerie Economică în Domeniul Mecanic ID Evaluare periodică 

Inginerie electrică Electromecanică IF Evaluare periodică 

Ingineria sistemelor Automatică și Informatică Aplicată IF Evaluare periodică 

 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat raportul de autoevaluare și a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. 

nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, așa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, să solicite la ARACIS îndeplinirea procedurilor de 

evaluare pentru următorul program de studii universitare de licență, conform solicitării Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, 

transmisă prin adresa nr.5764/16.06.2020: 

Domeniul de studii de licență Programul de studii Forma de învățământ Tipul evaluării 

Inginerie chimică Prelucrarea Petrolului și Petrochimie IF Evaluare periodică 

 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat raportul de autoevaluare și a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. 

nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, așa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, să solicite la ARACIS îndeplinirea procedurilor 

pentru introducerea programului de studii universitare de master Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry, forma de învățământ 

IF, în domeniul acreditat Inginerie Chimică, conform solicitării Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie transmisă prin adresa 

nr.5765/16.06.2020. 

 

Art. 6. Senatul universitar a aprobat înființarea Centrului de Transfer Tehnologic și Inovare în Afaceri, la solicitarea Consiliului de 

Administrație transmisă prin adresa nr.6029/23.06.2020. 

 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


