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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 02 din 04 MARTIE 2021 
 
 

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 dosarele cadrelor didactice asociate care vor activa în regim de plata cu ora în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2020-2021, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.1672/03.03.2021, după cum urmează: 

Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor 

- Drd. ing. Stoica Doru Bogdan 

Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Departamentul Chimie 

- Dr. ing. Cristea Steliana 

 

Art.2. Senatul Universitar a aprobat modificarea componenței unor comisii pentru examenele de licență și disertație la Facultatea Litere și 

Științe, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței consiliului facultății înregistrat cu nr.101/04.03.2021, după cum urmează: 

 Examenul de licență 

Specializarea: Informatică (IF) 

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

Conf. univ. dr. ing. Constantinescu Zoran   - membru 

Conf. univ. dr. inf. Nicoară Elena Simona   - membru 

Șef lucrări dr. ing. Ioniță Irina    - membru 

Lector univ. dr. inf. Aldescu Iuliana    - secretar 

Lector univ. dr. inf. Dragomir Elia    - membru supleant 

Lector univ. dr. inf. Şchiopu Daniela    - membru supleant 

 Examenul de disertaţie 

Specializarea: Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației 

Conf. univ. dr. ing. Vlădoiu Monica    - președinte 

Prof. univ. dr. ing. Oprea Mihaela    - membru 

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

Conf. univ. dr. inf. Nicoară Elena Simona   - membru 

Lector univ. dr. inf. Dragomir Elia    - secretar 

Prof. univ. dr. mat. Vîlcu Gabriel Eduard   - membru supleant 

Lector univ. dr. inf. Aldescu Iuliana    - membru supleant 

 

Art.3. Senatul Universitar a hotărât mandatarea Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești să aprobe modificarea 

componenței comisiilor pentru examenele de diplomă, licență și disertație (aprobată la art.4 din Hotărârea Senatului nr.1/18.02.2021) în cazul în 

care apar situații neprevăzute. Consiliul de Administrație va informa Senatul Universitar cu privire la deciziile adoptate în acest sens. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. habil. dr. ing. Mihail Minescu 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


