
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 39 

ȘEDINȚA din 14 octombrie 2020 

 

Art.1 Consiliul de Administrație a analizat cererea domnului prof. univ.dr. ing. Onuțu Ion și își 

menține hotărârea nr. 25 din 15 iunie 2020, respingând cererea, aceasta fiind înaintată și Senatului 

Universitar. 

Art.2 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice 

vacante, în anul universitar 2020 – 2021, semestrul I: 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

Departamentul de Inginerie Mecanică 

Șef lucrări, poziția 29, discipline: Mecanisme și organe de mașini; Mecanisme și organe de mașini 2; 

Rezistența materialelor1, Rezistența materialelor 2. 

Asistent universitar, poziția 45 (perioadă determinată), discipline: Desen tehnic și infografică; 

Elemente de inginerie mecanică; Grafică asistată de calculator, Management, Managementul inovării, 

Mecanică, Utilaj petrolier. 

Art.3 Consiliul de Administrație a hotărât ca toate solicitările cadrelor didactice, referitoare la 

susținerea activităților didactice exclusiv on-line, să aibă și punctul de vedere al medicului de la 

medicina muncii. 

Art.4 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a postului de tehnician IT debutant cu 

½ normă în cadrul Departamentului de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică. 

Art.5 Consiliul de Administrație a aprobat cererile de deplasare în străinătate -  țara Turcia, perioada 

06 – 11.11.2020 pentru următoarele cadre didactice: 

- prof.univ.habil.dr.ing. Cursaru Diana Luciana 

- conf. univ.dr. chim Mihai Sonia 

- șef lucrări dr. ing. Mihai Sonia 

- șef lucrări dr. ing. Diniță Alin  

Art.6 Consiliul de Administrație a aprobat efectuarea de cursuri de pregătire profesională pentru 

paznicii din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești cu o firmă specializată și licențiată în acest 

sens. 

Art.7 Consiliul de Administrație a avizat susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2021 la 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice de către Niculescu Gabriel 

Remus, absolvent al Universității Spiru Haret din Brașov, Facultatea de Management, programul de 

studii Management, promoția 2011.  

Art.8 Consiliul de Administrație a avizat dosarele cadrelor didactice asociate care vor activa în regim 

de plata cu ora în anul universitar 2020 – 2021, după cum urmează: 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

 Departamentul de Chimie 

  - prof.univ.dr.chim, Pântea Octav 

Facultatea de Litere și Științe 

 Departamentul de Filologie 

 - dr. Vlăsceanu – Gogu Andreea 

Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică 

 - Șchiopu Dragoș Ioan 

 - Dedu Carmen Maria 

 - Ionescu Daniela 

 - Arseni Florentina Angela 



Art.9 Consiliul de Administrație a avizat modificarea structurii anului universitar la studii universitare 

de master la Facultățile Inginerie Mecanică și Electrică, Ingineria Petrolului și Gazelor, Tehnologia 

Petrolului și Petrochimie. 

Art.10 Consiliul de Administrație a aprobat suspendarea contractului individual de muncă pentru 

creștere și îngrijire copil pe o perioadă de 2 ani cu data de 15 octombrie pentru Roșca Cosmina Mihaela, 

șef de lucrări la Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Electrică. 

Art.11 Consiliul de Administrație a aprobat întreruperea studiilor în anul universitar 2020 – 2021, 

studentului Păun Georgian Mădălin, anul II, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, programul 

de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic.  

Art.11 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a două posturi de agent pază. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

 

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

 


