
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE 

DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 34 

ȘEDINȚA din  16 septembrie 2020 

 

Art. 1 Consiliul de Administrație a avizat cuantumul taxelor școlare și administrative pentru anul 

universitar 2020 – 2021. 

Art. 2 Consiliul de Administrație a avizat planurile de învățământ pentru programele universitare de 

licență și masterat, doctorat, Modul Psihopedagogic Nivel I și II, An Pregătitor, anul universitar 2020 

– 2021. 

Art. 3 Consiliul de Administrație a avizat modificările la Structura anului universitar la studii 

universitare de licență și la Structura anului universitar la studii universitare de master, anul 

universitar 2020 – 2021. 

Art. 4 Consiliul de Administrație a avizat formațiile de studiu de la Facultatea de Ingineria Petrolului 

și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului și 

Petrochimie, Facultatea de Litere și Științe și Facultatea de Științe Economice, pentru anul universitar 

2020-2021 cu număr minim de studenți la studii universitare de licență - 25 studenți/specializare și la 

studii universitare de master - 15 studenți/specializare. 

Art. 5 Consiliul de Administrație a avizat tarifele de cazare în căminele studențești pentru anul 

universitar 2020 – 2021. 

Art. 6 Consiliul de Administrație a avizat tariful unic la plata cu ora pentru activitățile didactice 

aferente studiilor universitare de licență şi master, în anul universitar 2020-2021 în valoare de 24 lei 

brut/oră. 

Art. 7 Consiliul de Administrație a avizat neacordarea din motive financiare, în anul universitar 2020-

2021, a sporului salarial pentru performanță în cercetarea științifică, în conformitate cu art.11 din 

Metodologia privind acordarea unor sporuri salariale și a unor fonduri destinate cercetării, cadrelor 

didactice care realizează performanțe în cercetarea științifică. 

Art. 8 Consiliul de Administrație a avizat semnarea unui acord de colaborare între Universitatea Petrol 

– Gaze din Ploiești și Impact HUB Bucharest [ca ASOCIAȚIA ROPOT] în vederea identificării 

grupului țintă și susținerea antreprenorilor prin proiectul “ANIM un VIS – ANtreprenoriat cu IMpact, 

Valori si Inovație pentru Studenti” POCU – Innotech Student, MySmis 140261. 

Art. 9 Consiliul de Administrație a aprobat Procedura privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și 

evaluarea periodică a programelor de studii. 

Art. 10 Consiliul de Administrație a aprobat Procedura privind finalizarea studiilor. 

Art. 11 Consiliul de Administrație a aprobat Procedura privind întocmirea statelor de funcții ale 

personalului didactic și a documentelor conexe. 



Art. 12 Consiliul de Administrație a aprobat cererea dnei. conf. univ. dr. ing. Băieșu Alina Simona de 

la Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică de a susține orele de curs și laborator 100 

% online, în anul universitar 2020 – 2021. 

Art. 13 Consiliul de Administrație a aprobat Comisia Centrală de cazare a studenților în anul 

universitar 2020 – 2021, precum și Comisia de Contestații. 

Art. 14 Consiliul de Administrație a aprobat înlocuirea domnului prof. univ. dr. ing. Pătrăscioiu 

Cristian, membru în comisia examenului de disertație la specializarea Automatizări avansate, 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, sesiunea septembrie 2020, cu domnul prof. univ. dr. ing. 

Paraschiv Nicolae și numirea doamnei conf. univ. dr. ing. Mihalache Sanda Florentina în calitate de 

membru al aceleiași comisii. 

Art. 15 Consiliul de Administrație a aprobat înlocuirea doamnei lector univ. dr. Brezoi Alina din 

cadrul comisiilor de licență și disertație, sesiunea septembrie 2020, Facultatea de Științe Economice,  

astfel: la programul de studii de licență Economia Cormețului, Turismului și Serviciilor cu doamna 

conf. univ. dr. Albu Mădălina, la programul de studii de master Strategii în afaceri internaționale cu 

doamna conf. univ. dr. Ene Corina, la programul de studii de master cu Administrarea afacerilor în 

industria de petrol și gaze cu doamna lector univ. dr. Oțelea Mihaela. 

Art. 16 Consiliul de Administrație a aprobat închirierea a 2 spații Fundației pentru Dezvoltare Umană 

– Filiala Ploiești – Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Ploiești în holul clădirii AT4-8, 

după renegocierea contractului de închiriere. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


