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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 09 din 28 SEPTEMBRIE 2021 
 
 

În baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, modificată şi completată, 

În baza Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 
 

Art.1. Senatul Universitar a aprobat formațiile de studiu de la Facultatea Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea Ingineria Petrolului și 

Gazelor, Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea Litere și Științe și Facultatea Științe Economice, pentru anul universitar 

2021-2022 (numărul minim de studenți la studii universitare de licență: 25 studenți/specializare; numărul minim de studenți la studii 

universitare de master: 15 studenți/specializare), conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.2. Senatul Universitar a hotărât ca în cazul grupelor de studiu care nu întrunesc numărul minim de studenți menționat la art.1 al prezentei 

hotărâri de senat, cadrele didactice să fie salarizate în regim de plata cu ora, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin 

adresa nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.3. Senatul Universitar a hotărât neacordarea din motive financiare, în anul universitar 2021-2022, a sporului salarial pentru performanță 

în cercetarea științifică, în conformitate cu art.11 din Metodologia privind acordarea unor sporuri salariale și a unor fonduri destinate 

cercetării, cadrelor didactice care realizează performanțe în cercetarea științifică, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă 

prin adresa nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.4. Senatul Universitar a aprobat cuantumul taxelor școlare și administrative valabile în anul universitar 2021-2022 care vor intra în 

vigoare începând cu data de 01.10.2021 (Anexa 1), conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresele 

nr.9375/20.09.2021 și nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.5. Senatul Universitar a aprobat tarifele de cazare ale căminelor din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, pentru anul universitar 

2021-2022, care vor intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2021 (Anexa 2), conform solicitării Consiliului de Administrație 

transmisă prin adresa nr.9375/20.09.2021. Tarifele vor fi actualizate periodic în funcție de evoluția prețurilor la utilități. 

 

Art.6. Senatul Universitar a aprobat Ediția 1, Revizia 1 a Regulamentului privind obținerea gradului didactic I, pe durata stării de 

urgență/alertă, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.7. Senatul Universitar a aprobat planurile de învățământ pentru următoarele programe de studii valabile în anul universitar 2021-2022, 

conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.9563/23.09.2021: 

 Studii universitare de licență  

Facultatea Domeniul Programul de studii Forma 

Ingineria 

Petrolului şi 

Gazelor 

Mine, Petrol şi Gaze 

Inginerie de petrol şi gaze IF 

Inginerie de petrol şi gaze IFR 

Transportul, depozitarea şi distribuția hidrocarburilor IF 

Inginerie Geologică Geologia resurselor petroliere IF 

Inginerie 

Mecanică şi 

Electrică 

Inginerie Mecanică 

Utilaje petroliere şi petrochimice IF 

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor IF 

Ingineria designului de produs IF 

Inginerie Electrică Electromecanică IF 

Ingineria Sistemelor 
Automatică şi informatică aplicată IF 

Automatică şi informatică aplicată IFR 

Calculatoare şi Tehnologia 

Informației 
Calculatoare IF 

Inginerie şi Management 
Inginerie economică în domeniul mecanic IF 

Inginerie economică în domeniul mecanic ID 

Tehnologia 

Petrolului şi 

Petrochimie 

Inginerie Chimică 

Prelucrarea petrolului şi petrochimie IF 

Prelucrarea petrolului şi petrochimie (în limba engleză) IF 

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice IF 

Controlul şi securitatea produselor alimentare IF 

Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie IF 

Ştiințe 

Economice 

Administrarea Afacerilor 
Merceologie și managementul calității IF 

Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 

Finanțe Finanțe şi bănci IF 

Contabilitate 
Contabilitate și informatică de gestiune IF 

Contabilitate și informatică de gestiune ID 

Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică 
Informatică economică IF 

Management 
Management IF 

Management ID 

Litere şi 

Ştiințe 

Limbă şi Literatură 
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză IF 

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză IF 

Informatică Informatică IF 

Ştiințe Administrative 
Administrație publică IF 

Asistenţă managerială şi administrativă IF 

Ştiințe ale Educației 
Pedagogie IF 

Pedagogia învățământului primar şi preşcolar IF 

 Studii universitare de master  



2/8 
 

Facultatea Domeniul Programul de studii Forma 

Ingineria 

Petrolului şi 

Gazelor 

Mine, Petrol şi Gaze 

Forajul sondelor IF 

Extracţia petrolului IF 

Inginerie de zăcământ IF 

Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor IF 

Management în industria petrolieră IF 

Petroleum Engineering / Inginerie de petrol IF 

Inginerie Geologică Geologia petrolului IF 

Inginerie 

Mecanică şi 

Electrică 

Inginerie Mecanică 

Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi 

petrochimic 
IF 

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor IF 

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier IF 

Ingineria Sistemelor Automatizări avansate IF 

Inginerie şi Management 
Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic IF 

Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie IF 

Tehnologia 

Petrolului şi 

Petrochimie 

Inginerie Chimică 

Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului IF 

Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie IF 

Inginerie chimică pentru rafinării şi petrochimie / Chemical Engineering for 

Refineries and Petrochemistry 
IF 

Ingineria Mediului 
Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu IF 

Tehnologii avansate în ingineria  protecției mediului IF 

Ştiințe 

Economice 

Administrarea Afacerilor 

Administrarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare IF 

Strategii în afaceri internaționale IF 

Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze IF 

Contabilitate Contabilitate, fiscalitate şi audit IF 

Informatică Economică Tehnologii informatice pentru afaceri IF 

Management 

Managementul sistemelor microeconomice IF 

Managementul sectorului public IF 

Managementul sistemului bancar IF 

Litere şi 

Ştiințe 

Filologie 
Concepte şi strategii de comunicare interculturală IF 

Studii culturale româneşti în context european IF 

Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei IF 

Ştiințe Administrative Administraţie publică şi integrare europeană IF 

Ştiințe ale Educației 
Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei IF 

Management educaţional şi integrare europeană IF 

 

 Modul Psihopedagogic Nivel I și II 

 Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 

 

Art.8. Senatul Universitar a aprobat statele de funcții ale departamentelor didactice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, pentru 

anul universitar 2021-2022, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.9563/23.09.2021. 

 

Art.9. Senatul Universitar a aprobat dosarele cadrelor didactice asociate care vor activa în regim de plata cu ora în anul universitar 2021-

2022, conform solicitării Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.9563/23.09.2021, după cum urmează: 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ 

- Prof. univ. dr. ing. Frunzescu Dumitru 

- Conf. univ. dr. ing. Batistatu Valentin 

- Dr. ing. Stoica-Negulescu Elena Rodica 

- Prof. univ. dr. ing. Rizea Marian 

- Drd. ing. Lungu Ionuț Andrei 

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 

- Conf. univ. dr. ing. Chiș Timur Vasile 

- Dr. ing. Tudorache Paul Valentin 

- Dr. ing. Tanasa Claudiu 

- Dr. ing. Mihalache Serghie 

- Drd. ing. Ailene Vasile 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Departamentul Inginerie Mecanică 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail 

- Conf.  univ. dr. ing. Dumitru Gheorghe 

- Conf. univ. dr. ing. Popa Ioan 

- Conf.  univ. dr. ing. Neacșu Marian 

- Șef lucr. dr. ing. Parepa Simion 

- Şef. lucr. dr. ing. Săvulescu Petre 

- Şef. lucr. dr. ing. Florea Ion 

- Dr. ing. Onițiu Octavian 
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Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică 

- Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae 

- Prof. univ. dr. ing. Cîrtoaje Vasile 

- Prof. univ. dr. ing. Pătrășcioiu Cristian 

- Conf. univ. dr. ing. Ianache Cornel 

- Conf. univ. dr. ing. Moise Adrian 

- Dr. ing. Vlad Iulian Teodor 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Departamentul Filologie 

- Prof. univ. dr. Tomescu Domniţa Emiliea 

- Conf. univ. dr. Coculescu Steluța 

- Dr. Vlăsceanu-Gogu Andreea 

- Dr. Bucur Silviu Ciprian 

- Prof. gr. I dr. Dârmon Eugenia 

Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică 

- Conf. univ. dr. mat. Marinoiu Cristian 

- Condruț George Alexandru 

- Sima Georgian Florin 

- Petre Sorina Andreea 

-  Tcaciuc Gabriel Marius 

- Bărbuceanu Georgiana 

Departamentul Ştiinţele Educaţiei 

- Prof. univ. dr. Calcan Gheorghe 

- Conf. univ. dr. Preda Gavriil 

- Conf. univ. dr.  David Bogdan 

- Dr. Ghiță Iulia Adelina 

- Prof. gr. II dr. Tudorache Gina Florentina 

- Insp. șc. dr. Matei Coralia 

- Dr. Bobocea Mariana 

- Prof. gr. I dr. Leotescu Raluca Ionusa 

- Prof. gr. I dr. Badea Ovidiu Ionuț 

- Drd. Marinescu Delia Mihaela 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate 

- Prof. univ. dr. Zaharia Marian 

- Conf. univ. dr. Gogonea Manuela Rodica 

- Lector univ. dr. Iacob Ștefan 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

- Prof. univ. dr. Miron Dumitru 

- Prof. univ. dr. Dobrescu Andrei 

- Cercet. științ. gr. I dr. Cîrlea Filip 

- Conf. univ. dr. ing. Chiș Timur Vasile 

- Dr. Vlăsceanu Silvia 

- Lector univ. dr. Nedelcu Adrian Ștefan 

- Dr. Bucur Silviu Ciprian 

- Asist. univ. dr. Bugheanu Alexandru 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

- Conf. univ. dr. Coculescu Steluța 

- Prof. gr. I dr. Muşat Mariana 

- Prof. gr. I dr.  Tudorache Gina Florentina 

- Insp. șc. dr. Matei Coralia 

- Insp. șc. dr. Ilie Mariana 

- Dr. Ghiță Iulia Adelina 

- Dr. Petrea Constantin 

 

Art.10. Senatul Universitar a aprobat ca, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de licență 

și master, indiferent de forma de învățământ, pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de curs să se desfășoare online, iar activitățile 

didactice de seminar, laborator și proiect să se desfășoare prin participarea fizică în universitate a tuturor studenților. 

 

Art.11. Senatul Universitar a aprobat solicitarea doamnei prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, de la Departamentul Administrarea 

Afacerilor, Facultatea Științe Economice, transmisă prin adresa nr.8975/13.09.2021 și avizată pozitiv de Consiliul de Administrație conform 

adresei nr.9375/20.09.2021, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal) la 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management, în anul universitar 2021-2022. 

 

Art.12. Senatul Universitar a aprobat solicitarea domnului prof. univ. habil. dr. Andrei Jean Vasile, de la Departamentul Administrarea 

Afacerilor, Facultatea Științe Economice, transmisă prin adresa nr.8974/13.09.2021 și avizată pozitiv de Consiliul de Administrație conform 

adresei nr.9375/20.09.2021, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora (fără a depăși numărul de norme prevăzut legal) la 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, în anul universitar 2021-2022. 
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Art.13. Senatul Universitar a aprobat solicitarea doamnei lector univ. dr. Tudor Nicoleta Liviana, de la Departamentul Informatică, 

Tehnologia Informației, Matematică și Fizică, Facultatea Litere și Științe, transmisă prin adresa nr.8779/08.09.2021 și avizată pozitiv de 

Consiliul de Administrație conform adresei nr.9375/20.09.2021, de a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora (fără a depăși 

numărul de norme prevăzut legal) la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, în anul universitar 

2021-2022. 

 

Art.14. Senatul Universitar a aprobat Graficul alegerilor parțiale pentru reprezentanții cadrelor didactice și studenților în structurile de 

conducere din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa 

nr.9563/23.09.2021, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 
Perioada/Data Acţiunea 

1. 18 – 21 octombrie 2021 
Depunerea candidaturilor pentru poziția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților și în senatul 

universitar 

2. 18 – 21 octombrie 2021 Depunerea candidaturilor pentru poziția de reprezentant al studenților-doctoranzi în CSD și CSUD 

3. 18 – 21 octombrie 2021 
Depunerea candidaturilor cadrelor didactice pentru poziția de membru în consiliul departamentului, în consiliul 

facultății și în senatul universitar 

4. 26 octombrie 2021 Alegerea membrilor în consiliul departamentului – Turul I 

5. 26 octombrie 2021 Alegerea reprezentanților cadrelor didactice și studenților în consiliul facultății și în senatul universitar – Turul I 

6. 26 octombrie 2021 Alegerea reprezentanților studenților-doctoranzi în CSD și CSUD – Turul I 

7. 28 octombrie 2021 Alegerea membrilor în consiliul departamentului – Turul II 

8. 28 octombrie 2021 Alegerea reprezentanților cadrelor didactice și studenților în consiliul facultății și în senatul universitar – Turul II 

9. 28 octombrie 2021 Alegerea reprezentanților studenților-doctoranzi în CSD și CSUD – Turul II 

10. 02-03 noiembrie 2021 Validarea de către consiliul facultății a alegerii membrilor în consiliul departamentului 

11. 04-11 noiembrie 2021 
Validarea de către senatul universitar a alegerii reprezentanților cadrelor didactice și a studenților în consiliile 

facultăților, în senatul universitar și a reprezentanților studenților-doctoranzi în CSD și CSUD 

 

Art.15. Senatul Universitar a aprobat înlocuirea următorilor reprezentanți ai studenților în componența Biroului electoral al universității 

(aprobat la art.1 din Hotărârea Senatului nr.1/09.01.2020) pe baza propunerilor facultăților, după cum urmează: 

- Țigău Alexandra Andreea îl înlocuiește pe Baican Andrei (Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor), având calitatea de membru 

- Iordache Alexandru o înlocuiește Ştefan Andreea Valeria (Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică), având calitatea de membru 

- Drăgan Iustinian îl înlocuiește pe Marinescu George (Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie), având calitatea de membru 

supleant 

- Diaconiță Georgiana o înlocuiește pe Apostol Monica (Facultatea Litere şi Ştiinţe), având calitatea de membru supleant 

 

Art.16. Senatul Universitar a aprobat Graficul alegerilor pentru funcția de președinte al senatului universitar, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 
Perioada/Data Acţiunea 

1. 04 – 21 octombrie 2021 Depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al senatului universitar 

2. 28 octombrie 2021 Alegerea președintelui senatului universitar – Turul I, II, .., N 

3. 28 octombrie 2021 Validarea de către senatul universitar a alegerii președintelui senatului 

 

Art.17. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.9733/27.09.2021, prelungirea termenului de 

finalizare și de susținere a tezei de doctorat, conform art.40 din HG nr.681/2011, fără angajare de cheltuieli din partea universității și fără 

plata conducătorului de doctorat, după cum urmează: 
Numele și prenumele 

doctorandului 

Anul înmatriculării 

/ forma de pregătire 

Domeniul de 

doctorat 
Conducător de doctorat Perioadă / termen 

Ciuciu (Popa) M. Mihaela 2018 / IFR Ingineria sistemelor Prof. univ. habil. dr. ing. Bălaș Emilia Valentina  2 ani / 30.09.2023 

Cristea F. Dragoș 2018 / IF Mine, petrol și gaze Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian  6 luni / 28.02.2022 

 

Art.18. Senatul Universitar a aprobat Planul de măsuri privind organizarea activității în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în 

vederea asigurării siguranței epidemiologice şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2, în anul universitar 2021-2022. 

 

Art.19. Membrii Senatului Universitar au fost informați că la data de 30 septembrie 2021, prin pensionarea domnului prof. univ. habil. dr. 

ing. Minescu Mihail, funcția de președinte al senatului va deveni vacantă începând cu data de 01 octombrie 2021. Conform Regulamentului 

de organizare și funcționare al Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în această situație, coordonarea activității senatului va fi 

preluată de vicepreședintele senatului în funcție la momentul respectiv. Conform art.4 din Hotărârea Senatului nr.7/24.02.2020, în perioada 

24 august 2021 – 23 februarie 2022, funcția de vicepreședinte al senatului este ocupată de domnul prof. univ. dr. ing. Popescu Cătălin 

Nicolae, președintele Comisiei senatului pentru relații internaționale. Prin urmare, domnul prof. univ. dr. ing. Popescu Cătălin Nicolae va 

coordona activitatea Senatului până la alegerea noului președinte, conform graficului aprobat de Senat la art.16 al prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

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

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 
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Anexa 1. Cuantumului taxelor școlare și administrative valabile în anul universitar 2021-2022 care vor intra în vigoare 

începând cu data de 01.10.2021 
Nr. 

crt. 

Denumirea taxei Cuantum 

 

TAXE ŞCOLARIZARE 

 

1.  Taxă şcolarizare: ZI. – anul I, II, III, IV- studii universitare de licență  3200 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 
la semnarea contractului se acordă o 

reducere de 400 de lei. 

2.  Taxă şcolarizare: ID, FR. – anii II, III, IV- studii universitare de licență 3200 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 
la semnarea contractului se acordă o 

reducere de 400 de lei. 

3.  Taxă şcolarizare: ID, FR. – anul I (începând cu anul universitar 2021-2022) - studii 

universitare de licență 

3500 lei/an 
La achitarea integrală a taxei de școlarizare 

la semnarea contractului se acordă o 

reducere de 400 de lei. 

4.  Taxă şcolarizare: ZI – anul I, II, III, IV- studii universitare de licență în limba engleză pentru 

studenții români 

4000 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 

la semnarea contractului se acordă o 
reducere de 400 de lei. 

5.  Taxă şcolarizare studii universitare de masterat pentru studenții români 3500 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 

la semnarea contractului se acordă o 

reducere de 400 de lei. Pentru anul II, studii 

universitare de masterat cu durata de 1,5 ani 

se acordă o reducere de 200 lei. 

6.  Taxă şcolarizare studii universitare de masterat în limba engleză pentru studenții români 4400 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 

la semnarea contractului se acordă o 
reducere de 400 de lei. 

7.  Taxă școlarizare studii doctorat (doctoranzi înmatriculaţi începând cu  01.10. 2018) 6000 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare 

la semnarea contractului se acordă o 
reducere de 400 de lei. 

8.  Taxă școlarizare studii doctorat pentru studenţii străini anterior  01.10.2018 2900 euro/an  

9.  Taxă școlarizare studii doctorat pentru studenţii străini începând cu 01.10.2018 3000 euro/an  

10.  Taxă școlarizare studii pentru studenţii străini (studii universitare de licență, studii 

universitare de master și an pregătitor) 

2430 euro/an (243 euro/lună x10 luni) 

11.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de 

ZI, I.D., F.R.(înmatriculați începând cu 01.10.2019) 

400 lei/an – nivelul I 

12.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de 

ZI, I.D., F.R.(înmatriculați anterior 01.10.2018) 

250 lei/an – nivelul I 

13.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de 

ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2018) 

300 lei/an – nivelul I 

14.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de 
ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2018) 

250 lei/an – nivelul II 

15.  Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de şcolarizare, cursuri de 

ZI, I.D., F.R. (înmatriculați începând cu 01.10.2019) 

150 lei/semestru – nivelul II 

16.  Taxă  studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi, post universitar 2000 lei  

17.  Taxă  studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi, post universitar 1800 lei  

18.  Taxă  studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi 800 lei/an 

19.  Taxă  studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi 300 lei/semestru 

20.  Taxă înscriere cursuri de formare continuă organizate de Departamentul Științele Educației, 

Facultatea de Litere și Științe. 

50 lei 

21.  Taxă școlarizare cursuri de formare continuă organizate de Departamentul Științele Educației, 

Facultatea de Litere și Științe. 

200 lei 

22.  Taxă înscriere curs organizat de Facultatea de Științe Economice și acreditat prin proiectul 

Dezvoltarea spiritului de lider al studenților și absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

50 lei 

23.  Taxă școlarizare curs organizat de Facultatea de Științe Economice și acreditat prin proiectul 

Dezvoltarea spiritului de lider al studenților și absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

350 lei 

24.  Taxă de credite pentru studenţii străini creditați (CPV) 24 euro/credit  

25.  Taxă de credite pentru studenţii creditaţi - IF 35 lei/credit   

26.  Taxă de credite pentru studenți creditați FR și ID 35 lei/credit 

27.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii universitare de licență 53 lei/credit    

28.  Taxă de credite  pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii universitare de master 58 lei/credit 

29.  Taxă de credite  pentru studenţii străini aflaţi în an suplimentar (CPV) 40 euro/credit 

30.  Taxă studii curs IWCF în limba română şi atestare  850 euro 

31.  Taxă studii curs IWCF în limba engleză şi atestare 1000 euro 

32.  Taxă studii cursuri pregătire gradul didactic II   350 lei 

 

 

REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR 

 

33.  Taxă reexaminare 1 100 lei 

34.  Taxă reexaminare 2 200 lei 

35.  Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF 100 euro/restanţă 

36.  Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF 200 euro/cursant 

37.  Taxă refacere şedinţă laborator (în afara celor programate fără taxă) 

 

75 lei/şedinţă  
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ÎNMATRICULARE, REÎNMATRICULARE 

 

38.  Taxă înmatriculare studenţi anul I   50 lei 

39.  Taxă reînmatriculare  250 lei 

40.  Taxă înscriere în an suplimentar (repetare an studii) 100 lei 

 

TRANSFER 

 

41.  Taxă transfer de la o specializare la alte specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi sau de la o 

facultate la alta în cadrul U.P.G. 

100 lei 

42.  Taxă mobilitate academică pentru studenţii care pleacă de la UPG sau care vin la UPG 200 lei 

 

ÎNSCRIERI 

 

43.  Taxă înscriere la concursul de admitere pentru studii universitare de licență și master 100 lei pentru o singură opțiune la care se 

înscrie un candidat și 200 lei pentru două 

sau mai multe opțiuni 

44.  Taxă înscriere la concursul de admitere la doctorat 200 lei 

45.  Taxă înscriere Nivel I forma psihopedagogică  – externi 100 lei   

46.  Taxă înscriere Nivel II forma psihopedagogică  – externi 100 lei    

47.    

48.  Taxă înscriere examen Grad didactic II 100 lei 

49.  Taxă înscrire colocviu Grad didactic I 150 lei 

50.  Taxă înscriere și susținere a examenului pentru obţinerea Certificatului de competenţă 

lingvistică de către terţi 
250 lei 

 

EXAMENE FINALIZARE STUDII 

 

51.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/dizertaţie pentru absolvenţii Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti, în situaţia în care se repetă examenul (începând cu a doua susţinere şi 

următoarele) sau nu l-au susţinut în primii 2 (doi) ani de la absolvire. 

200 lei 

52.  Taxă înscriere la examenul de absolvire nivel I și nivel II, cursuri de zi, pentru studenții și 

cursanții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul de absolvire  

100 lei 

53.  Taxă inspecție specială grad didactic I 150 lei 

54.  Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/absolvire pentru absolvenţii de învăţământ 
superior proveniţi din alte universităţi 

700 lei 

 

 

TARIF PĂSTRARE ŞI ARHIVARE DOCUMENTE 

 

55.  Diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii postuniversitare 

de specializare, de studii aprofundate, certificat de definitivat, gradul II, gradul I, certificat de 
absolvire a D.P.P.D., certificat PHARE, atestat de formare continuă a personalului, certificat 

de competenţe profesionale ale personalului didactic şi alte tipuri de diplome, ridicate după 

expirarea duratei de 2 (doi) ani de la absolvire 

100 lei 

 

TARIF ÎNTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE 

 

56.  Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de doctor, de studii 
postuniversitare de specializare/ studii aprofundate, duplicat certificat de definitivat, gradul 

II, gradul I, duplicat certificat de absolvire a D.P.P.D./atestat de formare continuă a 

personalului, duplicat certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic şi duplicat 
al altor tipuri de diplome 

200 lei 

57.  Duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 150 lei 

58.  Foi matricole care nu sunt anexe la diplome (eliberate pentru promoţiile anterioare anului 

1990) 

150 lei 

59.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni de la absolvire 

– absolvenţi UPG Ploieşti 

 

200 lei 

60.  Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 luni de la absolvire 

– pentru absolvenţi ai altor universităţi 

400 lei 

61.  Eliberare acte de studii absolvenţilor universităţilor particulare cu licenţă la UPG Ploieşti 200 lei 

62.  Adeverinţe diverse, întocmite pe baza documentelor de la arhivă, cu excepţia adeverinţelor 

pentru absolvenţi ai cursurilor de zi la UPG care depun dosar de pensie 

100 lei 

63.  Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au finalizat studiile 
nivel I și nivel II DPPD 

200 lei 

64.  Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu au finalizat studiile 150 lei 

65.  Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţin documente de studii, la cererea 

titularului.  
Expedierea se face de către titular/împuternicitul acestuia. 

100 lei 

66.  Programă analitică / fişa disciplinei 30 lei+ 

2 lei/disciplină x 
număr discipline studiate 

67.  Evaluare dosar pentru echivalare studii conform OMECTS 5553/2012 150 lei 

 

AUTENTIFICARE ACTE STUDII 

 

68.  Taxă autentificare acte studii 

 

 

150 lei  
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DOCTORAT 

 

69.  Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni români 1500 lei 

70.  Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni străini 540 euro 

RECUNOAȘTERE AUTOMATĂ 

71.  Taxă pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau în domeniu 

profesional, obținute în străinătate 

50 lei 

72.  Taxă pentru recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat sau abilitarea obținută în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 

500 lei 

73.  Taxă recunoaștere automată a funcțiilor diactice din învățământul universitar obținute în instituții 

de învățământ universitar acreditate din străinătate 

200 lei 

 

SUSŢINERE TEZĂ ABILITARE 

 

74.  Taxă susţinere teză abilitare 6000 lei 

 

PARCARE 

 

75.  Taxă (abonament) parcare auto pentru personalul UPG 30 lei/trimestru 

76.  Taxă parcare auto UPG pentru persoane din afara UPG 5 lei/zi  

77.  Taxă parcare auto Petrostar pentru grupuri organizate din afara UPG 10 lei/zi 

 

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT 

 

78.  Taxă Aulă 350 lei/oră 

79.  Taxă Amfiteatre (FA1-FA4; IP1-IP4, AP9) 200 lei/oră 

80.  Taxă Săli seminar (30 – 60 locuri) 150 lei/oră 

81.  Taxă Sală sport 100 lei/oră 
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Anexa 2. Tarifele de cazare ale căminelor din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, pentru anul universitar 2021-2022, care vor intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2021 

 
În căminele nr.2, nr.3, nr.6 și nr.7 pot locui trei studenți în cameră ,doar în proporție de 25% din capacitatea căminului sau în proporție de 100% după ridicarea restricțiilor 

Studenții IFR pot locui în cămin doar la sfârșitul săptămânii (vineri-duminică) în regim confort sporit, în căminele nr.3 și nr.4. 

Sportivii CSU-UPG Ploiești au cazare gratuită (cu aprobarea conducerii). 

Studenții pot locui singuri în cameră în limita locurilor disponibile. 

Studenții fără taxă cu părinți cadre didactice / părinți decedați beneficiază de scutirea taxei în căminele nr.2, nr.6 și nr.7. 

 

 

 

 


