
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 33 

ȘEDINȚA din 09 Octombrie 2019 

Art.1  Consiliul de Administrație a avizat Cuantumul burselor pentru anul universitar 2019 – 2020, astfel:  

 - Bursa de performanță 1000 lei 

 - Bursa de merit 650 lei 

 - Bursa specială 650 lei 

 - Bursa socială 578 lei 

Numărul burselor sociale se va stabili astfel încât fondul alocat acestora să reprezinte minimum 30 % din fondul 

total de burse (Art. 10. din Regulamentul de burse). 

Art.2  Consiliul de Administrație a aprobat Calendarul activităților privind acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență licență și master, pentru anul 

universitar 2019 – 2020: 

Nr.crt. ACTIVITATE TERMEN 

1. Afișarea anunțurilor pentru depunerea cererilor și a 

documentelor justificative pe site-ul și la avizierul 

facultăților  

10.10.2019 

2. Depunerea dosarelor la secretariatele facultăților (cu 

număr de înregistrare) 
01.11.2019 

Ora 12.00 

3. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu 

studenții care au depus dosare, cu mențiunea dosar 

complet sau dosar incomplet 

06.11.2019 

Ora 12.00 

4. Completarea dosarelor de către studenții cu dosare 

incomplete 
07.11.2019 

Ora 12.00 

5. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor cu 

studenții propuși pentru acordarea bursei sociale, 

respectiv a reducerii de taxă sau a regiei de cămin  

07.11.2019 

Ora 15.00 

6. Depunerea contestațiilor la secretariatele facultăților (cu 

număr de înregistrare) 
08.11.2019 

Ora 12.00 

7. Transmiterea de către secretariatele facultăților către 

Consiliul de Administrație a tabelelor cu studenții  

propuși și a eventualelor contestații rămase nerezolvate  

de către comisia la nivel de facultate 

 

 

11.11.2019 

 

8. Rezolvarea contestațiilor de către Consiliul de 

Administrație 
13.11.2019 

 

9. Afișarea de către secretariatele facultăților a listelor finale 14.11.2019 

 

Art.3 Consiliul de Administrație a hotărât ca în anul universitar 2019 – 2020 să se aplice prevederile 

Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la 

cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master, cu următoarele precizări: 

-  fondul de burse se stabilește prin înmulțirea subvenției pentru fiecare student finanțat de la buget cu numărul 

de studenți bugetați; valoarea subvenției = 201 lei; 

- lunile pentru care se face dovada venitului, în vederea calculării veniturilor unei familii, sunt iulie, august 

septembrie 2019; 

- salariul de bază minim net pe economie este de 1263 lei. 

Art.4  Consiliul de Administrație a avizat ca dl. conf.univ.dr. Vaida Marius, de la Departamentul de Activități 

Motrice și Sport Universitar, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor să desfășoare de activități în regim de 

"plata cu ora", în semestrul 2, an universitar 2019 – 2020, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 

București.  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. COLOJA Pascu Mihai 


