
 

 

SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
HOTĂRÂREA 

Nr. 13 din 25 NOIEMBRIE 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, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr.11758/10.11.2021, încheierea unui 
contract de asistență juridică între Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești și Cabinet Individual de Avocat Petre Simona Viorica. 
 
Art.2. Senatul Universitar a aprobat susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență în anul universitar 2021-2022 la Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea Științe Economice, de către doamna Florea (Oprea) Mihaela Livia, absolventă a Universității Spiru – Haret 
din București, Facultatea de Contabilitate și Finanțe din Câmpulung, specializarea Finanțe Bănci, promoția 2012, conform solicitării Consiliului 
de Administrație, transmisă prin adresa nr.11758/10.11.2021.  
 
Art.3. Senatul Universitar a fost informat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr. 11759/10.11.2021, referitor la 
reluarea tuturor activităților didactice ale studenților în sistem hibrid, începând cu data de 15 noiembrie 2021. 
 
Art.4. Senatul Universitar a fost informat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr. 12018/17.11.2021, referitor la 
modalitatea de susținere în sistem on site a verificărilor, proiectelor și examenelor studenților de la toate formele de învățământ din sesiunea de 
iarnă a anului universitar 2021-2022. 
 
Art.5. Senatul Universitar a aprobat completarea comisiilor de specialitate ale Senatului, după cum urmează: 
• Comisia pentru activitatea didactică și managementul calității 

- Conf. univ. dr. ing. Diniță Alin 
- Stud. Voicu Ioana Alexandra 

• Comisia pentru cercetare științifică 
- Conf. univ. dr. chim. Mihai Sonia 

• Comisia pentru buget-finanțe și activități administrative 
- Prof.univ.dr. Stancu Adrian 
- Conf. univ. dr. ing. Mihalache Sanda 
- Stud. Chibelean Mara Cezara 

• Comisia pentru relații internaționale 
- Stud. Malatinszky Mark Kristyan 

• Comisia pentru activități studențești 
- Stud. Jipa Cosmina Bianca 

 
 
 
 
 

 
Art.6. Senatul Universitar a aprobat propunerea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat transmisă prin adresa nr.1094/D/17.11.2021, de 
validare a depunerii dosarului pentru obținerea calității de membru în comisia de evaluare MINE, PETROL ȘI GAZE din cadrul Consiliului 
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare a domnul prof.univ.habil.dr.ing. Florinel DINU. 
 
Art.7. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Școlii Doctorale transmisă prin adresa nr.1095/D/17.11.2021, 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, pentru: 
 
Numele și prenumele doctorandului An înmatriculare 

forma de pregătire 
Domeniul de doctorat Conducător de doctorat Perioadă / termen 

SAVICIUC D. MARIUS   2016 / IFR Mine, petrol și gaze Prof.univ.dr.ing. Iulian NISTOR 2 ani / 
30.09.2023 

IBRAHIM DESOUKY AHMED 
ABDELLATIF (EGIPT)   

2016 / IFR Mine, petrol și gaze Prof.univ.dr.ing. Iulian NISTOR 2 ani / 
30.09.2023 

 
Art.8. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr. 12227/24.11.2021, acordarea a 5 (cinci) 
burse de studii pentru studenții străini, cetățeni state terțe U.E., care studiază pe cont propriu valutar și care îndeplinesc condițiile prevăzute de 
OMEN 3236/10.02.2017, după cum urmează: 
 

 

Nr. 
crt. 

Nume student Țara Ciclu 
studii 

Facultate/ 
Specializare/an 

Performanță școlară Mențiuni 

1.  MIUDO LUSSARA IRENE 
AFONSO  

Angola Master TPP/TAIPM/I Media generală licență = 8,53 Se solicită bursă pentru durata 
studiilor universitare de master 

2.  CHILALA ESTER 
FERNANDA SUENGE 

Angola Master TPP/CCPFM/I Media generală licență = 8,44 Se solicită bursă pentru durata 
studiilor universitare de master 

3.  MATEUS WILLMER 
SEBASTIAO MANUEL  

Angola Doctorat 
(Ing. Ch.) 

IPG/ MIP Medie generală master = 8,43 Se solicită bursă pentru durata 
studiilor universitare de 

doctorat 
4.  QUINTAS JOAO KUVALELA 

SANTIAGO 
Angola Master IPG/TTDDH Media generală licență = 7,99 Se solicită bursă pentru durata 

studiilor universitare de master 
5.  CANDEIRO RAIMUNDO 

DOS SANTOS 
Angola Master ȘE/AFPD/II Media anului I = 7,55 Se solicită bursă pentru anul II 

studii universitare de master 
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Art.9. Senatul Universitar a aprobat, la solicitarea Consiliului de Administrație transmisă prin adresa nr. 12227/24.11.2021, susținerea 
examenului de licență la Univesitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice de către absolvenții specializării Informatică 
Economică, promoția 2022, învățământ cu frecvență (specializare autorizată să funcționeze provizoriu) din cadrul Facultății de Științe Economice, 
Universitatea „Athenaeum" din București. 
 
 
 
PREŞEDINTE SENAT, 
Conf. univ. dr. ing. Aurelia Pătrașcu 

Avizat pentru legalitate, 
Consilier Juridic Marius Bratosin 
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