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EVENIMENT / EVENT 

A) In 20th – 22nd of September 2018 RMEE had 
organized the sixth International Management 
Conference „Performance Management or 
Management Performance?” at Technical 
University of Cluj-Napoca. 

The conference had a challenging theme that 
arose from the dilemma whether the progress of 
a community is determined by the individual 
performance of community members that, 
aggregating, generate the community’s 
performance, or whether the community 
progress is driven by the manager’s ability to
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combine existing individual components into an 
energy generating set which eventually 
reposition the communities in another competitive 

landscape, described by criteria such as 
predictability, continuity, stability, harmony 
and balance. 
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More than ninety papers were selected to be 
presented and were published as full text in The  
6th RMEE Management Conference Proceedings. 
 

 
 
 

B) În perioada 15-16 noiembrie 2018 a avut loc la 
Ploiești întâlnirea Consorțiului de Inginerie 
Economică, având ca organizator pe Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Inginerie 
Mecanică și Electrică.  

Tematica întâlnirii consorțiului a fost: 

- Nomenclatorul domeniilor/ specializărilor/ 
programelor de studii universitare (2018-
2019) – Hot. 158/2018; 

- Nomenclator CNATDCU; 
- Discuții. 
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Consorțiul a avut loc în cadrul manifestărilor 

prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la 
înfiinţarea Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

Acum 70 de ani se puneau bazele 
învățământului superior românesc din domeniul 
petrolului și gazelor prin înființarea Institutului de 
Petrol și Gaze din București, devenit după mai 
multe transformări Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploiești. În a doua parte a secolului XX în 
România a fost construită o puternică industrie 
care a permis extragerea și prelucrarea petrolului 
atât din resursa internă, cât și din import. În acest 
context un rol deosebit revine învățământului 
superior de petrol și gaze, care a început în anul 
1948, când a fost înființat, prin decret al Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Române, 
Institutul de Petrol și Gaze din București. 
Înființarea acestuia s-a bazat pe istoria, tradiția și 
nivelul tehnico-științific al realizărilor industriei 
de petrol și gaze din România, de la începuturile 
acesteia, adică 1957, și până la momentul 
respectiv. La înființare IPG București includea 
două facultăți: Facultatea de Foraj-Producție și 
Facultatea de Prelucrare a Tițeiului. Mai apoi, au 
fost înființate secțiile de Inginerie Economică 
(1949) și Inginerie Mecanică (1950) ca și 

Facultatea de Geologie și Explorarea 
Zăcămintelor de Țiței și Gaze (1950). Ulterior 
cele două secții au fost transformate în facultăți. 
Existența unui institut de învățământ superior în 
domeniul petrolului reprezenta în anii ’60 ai 
secolului trecut o dorință a multor prahoveni, 
justificată de o foarte puternică infrastructură de 
extracție, transport și prelucrare a petrolului și 
gazelor (marile combinate petrochimice Brazi și 
Teleajen, două rafinării Astra și Vega, două mari 
uzine producătoare de utilaj petrolier 1 Mai și 
UZUC), de o puternică forță intelectuală în 
domeniul industriei de petrol și gaze (cinci 
institute de cercetare și proiectare în Ploiești și 
Câmpina) și de existența mai multor gupuri 
școlare și licee industriale de profil. În acest sens, 
în anul 1967, Municipiul Ploiești a devenit centru 
universitar prin înființarea Institutului de Petrol 
din Ploiești, prin transferul primei facultăți: 
Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier. Institutul 
de Petrol din Ploiești a funcționat în paralel cu 
Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din 
București până în anul 1975 când s-a finalizat 
transferul facultăților din București la Ploiești, 
cu excepția Facultății de Geologie care a rămas 
în cadrul Universității din București. 
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În anul 1975 Institutul de Petrol din Ploiești a 

devenit Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești, 
având în structură următoarele trei facultăți: Utilaj 
Tehnologic, Forajul Sondelor și Exploatarea 
Zăcămintelor de Petrol și Gaze, Tehnologia și 
Chimizarea Petrolului și Gazelor. În anul 1992 
Institutul a primit denumirea de Universitatea din 
Ploiești, sub care a funcționat până în anul 1994. 
Începând cu anul universitar 1994-1995 

Universitatea din Ploiești și-a modificat 
denumirea în Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploiești, denumire sub care funcționează și în 
prezent. De asemenea, în anul 1992 a fost 
înființată Facultatea de Litere și Științe, în care 
erau incluse și Științele Economice. Anul 2002 
marchează înființarea Facultății de Științe 
Economice prin desprinderea specializărilor 
economice din Facultatea de Științe și Litere. 
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