
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE 

DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 44 

ȘEDINȚA din 11 noiembrie 2020 

 

Art.1. Consiliul de Administrație a hotărât ca toate activitățile didactice să se desfășoare 

în sistem on-line în perioada 16 noiembrie 2020 - 30 noiembrie 2020. De asemenea, 

activitățile aferente Școlii Doctorale se pot desfășura și în sistem on-line. 

 

Art. 2 Consiliul de Administrație a avizat Cuantumul burselor pentru anul universitar 

2020 – 2021, astfel: 

o Bursa de performanță  1000 lei 

o Bursa de merit    650 lei  

o Bursa specială     650 lei  

o Bursa socială     578 lei  

 

Art. 3 Consiliul de Administrație a hotărât ca în anul universitar 2020 – 2021 să se 

aplice prevederile Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență și master, cu 

următoarele precizări: 

o valoarea subvenției = 201 lei; fondul de burse se stabileşte prin înmulţirea 

subvenţiei de la buget pe student cu numărul de studenţi la cursuri de 

învățământ cu frecvență, finanțați de la bugetul de stat (fără taxă);  

o lunile pentru care se face dovada venitului, în vederea calculării veniturilor 

unei familii - iulie, august septembrie - 2020; 

o salariul de bază minim net pe economie - 1346 lei. 

 

Art.4 Consiliul de Administrație a avizat Completarea Art. 32 din Regulamentul de 

acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați 

la cursurile cu frecvenţă (licență și master) codul R08-01 nr. 11843/13.10.2020, astfel: 

“prin motive medicale întemeiate se înțelege spitalizarea sau infectarea cu virusul 

Sars-CoV-2 în perioada desfășurării examenului / examenelor”. 

 

Art.5 Consiliul de Administrație a aprobat comisiile de acordare a burselor și altor 

forme de ajutoare sociale pentru studenții de la Facultatea de Inginerie Mecanică și 

Electrică, Facultattea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Tehnologia 

Petrolului și Petrochimie, Faculttatea de Litere și Științe, Facultatea de Științe 

Economice. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

 

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


