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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 10 din 30 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 modificările la statele de funcții ale departamentelor Inginerie Mecanică (Facultatea Inginerie Mecanică și 

Electrică) și Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecția Mediului (Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie) pentru anul universitar 

2021-2022. 

 

Art.2. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.9894/30.09.2021, 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 

Marinescu C.D. Mihai 2015 / IFR Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion  
2 ani / 

30.09.2023 

Țurcanu C. Anca-Andreea 2016 / IF Inginerie chimică Prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoș Mihael  
1 an / 

30.09.2022 

 

Art.3. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.9894/30.09.2021, prelungirea studiilor universitare 

de doctorat, conform art.39 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 

Roșu I. Ioana Cornelia (căs. 

Mitrea) 
2018 / IFR Mine, petrol și gaze Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel  

2 ani / 

30.09.2023 

 

Art.4. Senatul Universitar a aprobat dosarul domnului prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion care va desfășura activități didactice și de cercetare în 

regim de plata cu ora la Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului, Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie, în 

anul universitar 2021-2022, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței consiliului facultății înregistrat cu nr.9946/30.09.2021. 

 

Art.5. Senatul Universitar a avizat propunerea Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr.9947/30.09.2021, privind ocuparea 

funcției de președinte al Comisiei de  etică universitară de către domnul prof. univ. dr. chim. Bomboș Dorin, începând cu 01 octombrie 2021 ca 

urmare a pensionării domnului prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion. 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

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

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


