
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 14 

ȘEDINȚA din 01 aprilie 2020 

 

Art. 1 Consiliul de Administrație a avizat modificarea Metodologiei de concurs pentru 

selectarea directorului general administrativ, conform recomandărilor Ministerului 

Educației și Cercetării privind respectarea cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011. 

 

Art. 2 Consiliul de Administrație a aprobat propunerile Departamentului Cercetare 

referitoare la Fișa de Cercetare pentru activitatea din anul 2019 : 

a) Modificarea fișei de cercetare F 009.06/Ed.10, format pdf. editabil;  

b) Numărul de ore necesar pentru îndeplinirea completă a activității de cercetare este 

de 600 ore, pentru care se reduce norma didactică cu o oră; 

c) Formularele vor fi completate la data de 1 mai 2020, pentru activitatea din 2019;  

d) Departamentul de Cercetare va transmite cadrelor didactice care au participat la 

contracte, datele necesare pentru calculul numărului de ore echivalente de pe fișa 

de cercetare. Se evită contactul cu personalul departamentului și cu directorii de 

contract. 

 

Art. 3 Consiliul de Administrație propune modificarea denumirii funcției de Responsabil 

Departament Cercetare în Director Departament Cercetare. Se propune plata unei 

indemnizatii lunare pentru directorul de departament. 

 

Art. 4 Consiliul de Administrație a aprobat Predevizul modulului de pregătire 

psihopedagogică Nivel II, regim comasat pentru semestrul II, an universitar 2019 - 2020. 

 

Art. 5 Consiliul de Administrație nu a aprobat solicitarea studentului Ion Iulian, student 

senator, privind posibilitatea revizuirii Regulamentului de acordare a burselor și a altor 

forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență-licență și 

master, Capitolul II, punctul D. Bursa socială, argumentată de Oficiul Juridic, în baza Legii 

nr. 227/2015. 

 

Art. 6 Se amână discutarea cererilor studenților de la Facultatea de Ingineria Petrolului și 

Gazelor – membri în Consiliul facultății  privind reducerea taxei regiei de cămin. Acestea 

se vor discuta împreună cu dosarele studenților la finalul perioadei decretării stării de 

urgență. 

 

Art. 7 Consiliul de Administrație a hotărât amânarea ratei a III-a a taxei de studii și                 

ratei a II - a taxei credite, fără penalizări, până la data de 15.04.2020. 

 

Art. 8 Consiliul de Administrație a aprobat numirea membrilor Comisiei de monitorizare 

și Secretariat tehnic, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 

20 aprilie 2018, astfel: 

 

 



 

Comisia de monitorizare: 

1. Prof. univ. dr. ing. Dușmănescu Dorel, Prorector   - Președinte 

2. Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel, Rector   - membru 

3. Conf. univ. dr. ing. Pană Ion, Prorector    - membru 

4. Prof. univ. habil. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George, Prorector - membru 

5. Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr, Decan IPG    - membru 

6. Sef lucr. univ. dr. ing. Diniță Alin, Decan IME   - membru 

7. Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela Roxana, Decan TPP  - membru 

8. Prof. univ. dr. Suditu Mihaela, Decan LS    - membru 

9. Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, Decan SE   - membru 

Secretariat tehnic 

1. Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian Cătălin   - membru 

2. Dr. ing. Bucuroiu Rodica       - membru 

3. Șef lucr. dr. ing. Panaitescu Cașen     - membru 

 

Art. 9 Consiliul de Administrație a aprobat suspendarea renegocierii chiriilor pentru 

contractele de închiriere ale agenților economici cu spații comerciale în UPG Ploiești. 

 

Art. 10 Consiliul de Administrație a avizat Raportul de evaluare internă a programului de 

studii Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Tehnologia Petrolului și 

Petrochimie. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR 

 

Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel 

 

 


