
 

 

1/2 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
HOTĂRÂREA 

Nr. 07 din 23 IUNIE 2022 
 
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 Ediția a 12-a Revizia 1 a Metodologiei de întocmire a statelor de funcții ale 
personalului didactic și a documentelor conexe pentru anul universitar 2022 – 2023 (COD: R04-06), conform 
solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr. 4997/16.06.2022. 

Art. 2. Senatul Universitar a fost informat privind menținerea Hotărârii CA din 12 mai 2021 referitoare la echilibrarea 
situației financiare a Universității Petrol – Gaze din Ploiești, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă 
prin adresa nr. 4924/16.06.2022. 

Art. 3. Senatul Universitar a aprobat solicitările de menținere a calității de titular, pe parcursul anului universitar 2022-
2023, pentru următoarele cadre didactice care au împlinit vârsta de pensionare și care au primit avizul favorabil din 
partea Consiliului de Administrație, după cum urmează: 

1. Conf. univ. dr. ing. mat. PANĂ ION – Prorector 
2. Prof. univ. dr. ing. AVRAM LAZĂR – Decan Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor 
3. Prof. univ. habil dr. ing. ALBULESCU MIHAI ADRIAN – Director Școala Doctorală 
4. Conf. univ. dr. ing. IONESCU MIHAIL – departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul 

Hidrocarburilor 
5. Prof. univ. dr. ing. STOICESCU MARIA – Director departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de 

Zăcământ 
6. Prof. univ. dr. ing. STĂNICĂ-EZEANU DORIN – departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi 

Protecţia Mediului 
7. Conf. univ. dr. TOMA IRINA – Director departamentul Filologie 
8. Conf. univ. dr. PRESADĂ DIANA – departamentul Filologie 

Art. 4. Senatul Universitar a aprobat cuantumul taxelor școlare și administrative pentru anul universitar 2022-2023, 
conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr. 4750/09.06.2022. 

Art. 5. Senatul Universitar a aprobat tarifele de cazare în Campusul UPG Ploiești pentru perioada vacanței de vară 
2022, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr. 4750/09.06.2022. 

Art. 6. Senatul Universitar a fost informat cu privire la stadiul actual al proiectului cu titlul: Extindere, reabilitare, 
modernizare și dotarea spațiilor de învățământ compuse din corpurile C20 – laboratoare, C21 – laboratoare Foraj1, 
C22 – laboratoare Foraj2, C23 – post trafo, C24 - magazie și C25 – corp de legătura, aferente specialităților de 
inginerie de petrol și gaze, număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978, Investim în viitorul tău! Proiect 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3: “Creșterea relevanței învățământului 
terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”. 

Art. 7. Senatul Universitar a aprobat intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licență Ingineria și 
informatica proceselor chimice și biochimice – învățământ cu frecvență, conform solicitării Facultății de Tehnologia 
Petrolului și Petrochimie. 

Art. 8. Senatul universitar a aprobat validarea calificării și înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare 
de licență Economie și comunicare în afaceri, conform solicitării Facultății de Științe Economice. 

Art. 9. Senatul universitar a aprobat validarea calificării și înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare 
de masterat  Finanțarea afacerilor, conform solicitării Facultății de Științe Economice. 

Art. 10.  Senatul Universitar a aprobat Raportul de evaluare internă în vederea declanșării procedurii de evaluare 
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externă de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Management, domeniul Management, 
învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Științe Economice. 

Art. 11.  Senatul Universitar a aprobat Ediția a 16-a, Revizia 1 a Metodologiei de organizare și desfășurare a 
concursului de admitere la studii universitare de licență 2022 (COD: R04-01), conform solicitării Consiliului de 
Administrație, transmisă prin adresa nr. 5135/22.06.2022.  

Art. 12.  Senatul Universitar a aprobat Ediția a 16-a, Revizia 1 a Metodologiei de organizare și desfășurare a 
concursului de admitere la studii universitare de master 2022 (COD: R04-02), conform solicitării Consiliului de 
Administrație, transmisă prin adresa nr. 5135/22.06.2022. 

 
 
PREŞEDINTE SENAT, 
Conf. univ. dr. ing. Aurelia Pătrașcu 

Avizat pentru legalitate, 
Consilier Juridic Marius Bratosin 
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