
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 40 

ȘEDINȚA din 21 octombrie 2020 

 

Art.1 Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești (valabil pentru studenții doctoranzi 

înmatriculați începând cu anul universitar 2019-2020). 

Art.2 Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul privind susţinerea publică a tezelor de 

abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti. 

Art.3 Consiliul de Administrație a aprobat Procedura pentru obținerea gradului didactic I pe durata 

stării de urgență/alertă. 

Art.4 Consiliul de Administrație a avizat modificarea Regulamentului de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master. 

Art.5 Consiliul de Administrație a aprobat organizarea și desfășurarea cursurilor postuniversitare - 

Modulul de pregătire psihopedagogică, Nivelul I, cursuri în regim comasat, cu taxă, on – line, 

organizate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în perioada 24.10.2020 – 

06.03.2021. 

Art.6 Consiliul de Administrație a aprobat colaborarea cu Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești 

și încheierea Acordului de Parteneriat cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentelor de 

învățământ și cultural-artistice, în Ploiești și Județul Prahova, în perioada anilor 2020, 2021, în cadrul 

Concursului Proiectelor Sociale și Culturale PAO "LUKOIL" în România. 

Art.7 Consiliul de Administrație a aprobat, la propunerea CSD-CSUD, comisia de specialitate în vederea 

evaluării și susținerii tezei de doctorat – drd. OLAR S. HORAȚIU RAUL, conform referat conducător de 

doctorat nr. 591/D/08.10.2020: 

Componența comisiei: 

Președinte: Conf.univ.dr.ing.mat. PANĂ Ion – prorector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; 

Conducător doctorat: Prof.univ.dr.ing. AVRAM Lazăr – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; 

Referent oficial: Prof.univ.habil.dr.ing. DINU Florinel – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești; 

Referent oficial: Prof.univ.dr.ing.  ARAD Victor – Universitatea din Petroșani, 

Referent oficial: C.gr.1 dr.ing. STĂNCULESCU Vasile – PETROM S.A. 

Art.8 Consiliul de Administrație a aprobat gratuitate la regia de cămin pentru 

președintele/vicepreședintele de campus, președinții de cămin și 50 % reducere la regia de cămin 

pentru vicepreședinții de cămin. 

Art.9 Consiliul de Administrație a aprobat transformarea postului de tehnician din statul de funcții al 

Departamentului de Inginerie Mecanică, din tehnician treapta I în tehnician treapta III. 

Art.10 Consiliul de Administrație a avizat susținerea examenului de licență la Universitatea Valahia 

din Târgoviște de către Metea Alexandru, absolvent al Universității Petrol – Gaze din Ploiești, 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, specializarea Electronică aplicată, promoția 2008. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 
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