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ExpoVacanța 2017 – Ediția a X-a Aniversară
În weekend-ul 10-12 martie, FACULTATEA DE
ȘTIINȚE ECONOMICE din cadrul UNIVERSITĂȚII
PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI a participat, în
calitate de membru al Asociației pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului
Prahova, la ExpoVacanța 2017, la singurul târg
prahovean de turism care a avut loc în incinta
Ploiești Shopping City. După deschiderea
oficială la care au fost prezente Excelențele lor
ambasadorii Tunisiei, Marocului și Algeriei la
București, alături de reprezentanți ai autori tăților centrale și locale, ExpoVacanta a fost animată de multiple activități atractive, precum
degustări de vin oferite de Stenota Winery, momente artistice susținute de Filarmonica Paul
Constantinescu Ploiești și Teatrul Toma Caragiu Ploiești, creație de flori din partea Little
Gifts and Flower Shop, creație ii tradiționale oferite de Victorion Luxury Fashion Breaza și
multe altele. În cadrul târgului au fost prezenți membrii Asociației pentru Promovarea si
Dezvoltarea
Turismului
Prahova
–
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești (Facultatea
de Științe Economice), Centrul Medical
SanConfind, Consiliul Județean Prahova prin
Vicepreședintele Ludmila Sfîrloagă, Hotel
Internațional Sinaia, Hotel Mara, Vila Camelia,
Vigo Hotel, Camera de Comerț și Industrie
Prahova prin președintele său Aurelian
Gogulescu, Ministerul Turismului, prin
reprezentantul său Valentin Pop. Printre
noutăți se remarcă: primele rezervări de va canțe la Băile Felix care au inclus bilet de avion și transfer de la aeroport la hotel, city-breakuri în Europa, sejururi în Grecia, Turcia, Bulgaria și Malta.
“Suntem foarte bucuroși că am reușit să organizăm 10 ediții succesive ale târgului de turism
ExpoVacanta la Ploiești. Deși nu are anvergura Târgului Național de Turism al României,
ExpoVacanta se înscrie în rândul târgurilor de turism locale și și-a atins obiectivul de a aduce
în fata prahovenilor tendințele majore care se manifestă în industria călătoriilor din 2017” a
declarat Adrian Voican, președintele asociației.
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Academician Florin Gheorghe Filip Doctor Honoris Causa al
Universității Petrol-Gaze din Ploiești
Prin hotărârea nr. 10/27.09.2016, Senatul
Universității Petrol-Gaze din Ploiești a stabilit
acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
domnului Academician Florin Gheorghe Filip
membru al Academiei Române.
Ceremonia de decernare a titlului a avut loc în
ziua de 09.03.2017 în amfiteatrul Petrom
(AP9) al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Cu ocazia acestei ceremonii Rectorul
Universității prof. dr. ing. Pascu-Mihai Coloja și
prof. dr. ing. Dragoș Ciuparu au prezentat
mesaje din partea conducerii UPG și a Senatului universitar. Președintele Senatului UPG,
prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv a prezentat Laudatio.
Cu această ocazie a fost editat un volum de prezentare, care poate fi consultat la adresa
http://ace.upg-ploiesti.ro/Doctor_Honoris_Causa_Acad_Florin_Gheorghe_Filip.pdf.
Domnul Academician Florin Gheorghe Filip, pe parcursul unei activități de peste 40 de ani, a
avut ca repere esențiale susținerea și dezvoltarea pe multiple planuri a societății
informaționale bazate pe cunoaștere. Sunt relevante contribuțiile esențiale ale domnului
Academician Filip în domeniile informaticii, științei calculatoarelor și automaticii.
Devenit membru al Academiei Române din anul 1999, a fost vicepreședinte al acesteia în
perioada 2000-2010, iar în prezent este președinte al Secției Știința și tehnologia
informației.
Autor a peste 300 de lucrări științifice, Academicianul Filip este conducător de doctorat în
domeniile Știința calculatoarelor (Școala doctorala a Academiei Române) și Ingineria
sistemelor (Școala doctorală Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnica din
București). Este un susținător al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, argumente în acest
sens fiind participarea la manifestări științifice organizate în domeniul automaticii,
participarea la comisii de doctorat și publicarea de lucrări științifice împreună cu autori din
universitate.
Este o mândrie pentru comunitatea academică din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești ca
din rândurile să facă parte, începând cu data de 9 martie 2017, domnul Academician Florin
Gheorghe Filip.
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Workshop 4 Erasmus+ GOPELC
În perioada 27 martie - 1 aprilie
2017, la UPG Ploiesti a avut loc cel
de-al patrulea workshop al
proiectului Erasmus+ intitulat
GOPELC. La acest eveniment au
participat cadre didactice de la 4
universități din Liban: Prof. Michel
Hayek si Dr. Naji Khoury (Notre
Dame University), Dr. Therese Badr
și Dr. Hamza Javar Magnier
(Lebanese University), Dr. Henri El
Zakhem
și
Ghassan
Akkary (University of Balamand),
CONPET- gazda grupului de doctoranzi și cadre didactice din Liban și Irak
- martie 2017 Dr. Rami Harkous si Dr. Mohamad
Ali (Beirut Arab University). Subiectele abordate au fost : Foraj offshore (Prof.univ.dr. Lazăr
Avram), Economia petrolului și management (Prof.univ.dr. Catalin Popescu), Simularea
zăcămintelor (Ing. Marian Badin), Testarea sondelor (ing. Lucian State și dr.ing. Gheorghe
Ionescu), Descrierea zăcămintelor și îmbunătățirea recuperării țițeiului (ing. Viorel
Manolache și ing. Vasile Tudor). Pe data de 28 martie au fost semnate acorduri de
parteneriat de tip Erasmus pentru mobilități ale cadrelor didactice și studenților cu
universitățile Lebanese University și Notre Dame University la care au participat în calitate
de reprezentanți ai universităților partenere d-l Prof. Rafic Younes, decan al Facultății de
inginerie din cadrul Lebanese University și d-l Prof. Michel Hayek, decan al Facultății de
inginerie din cadrul Notre Dame University. Participanții la workshop au beneficiat și de
vizite de lucru în diverse locuri : pe 29 martie stația de pompare de la Călăreți, aparținând
CONPET SA, iar pe 31 martie SC. DOSCO SA FLORESTI PRAHOVA (Furnizor de echipamente
de extracție a petrolului) și ASSET VI MUNTENIA Targoviște, OMV-Petrom – Sonda Vîforâta..

CONPET, în parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, a fost gazda grupului de doctoranzi și cadre didactice de la
Universități din Liban și Irak, în cadrul programului ERASMUS PLUS - GOPELC
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Vizita delegației vietnameze la Universitatea Petrol - Gaze din
Ploiești
În
data
de
4
aprilie
2017,
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a fost
gazda delegației Ambasadei Republicii
Socialiste Vietnam, condusă de Excelența Sa
domnul Ambasador TRAN THANH CONG.
Întâlnirea a avut loc în sala Senatului, într-o
atmosfera
cordială
și
constructivă,
atingându-se toate aspectele legate de
prezența și activitatea studenților vietnamezi
în cadrul universității noastre.

Notă: Acest buletin informativ este o inițiativă a echipei Relaţii internaţionale, parteneriat cu mediul
economico-social.
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