
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 37 

ȘEDINȚA din  28 septembrie 2020 

Art.1 Consiliul de Administrație a hotărât ca festivitatea de deschidere oficială a anului universitar 

2020 – 2021 să se desfășoare joi, 1 octombrie 2020, începând cu ora 1100. 

Ceremonia se va organiza în Parcarea 2 din spatele Aulei Universității Petrol – Gaze din Ploiești, cu 

respectarea prevederilor Ordinului comun 5487/1494/2020 privind măsurile și condițiile de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virulul SARS-CoV-2. 

După ceremonia de deschidere, conducerile facultăților se vor întâlni cu studenții din anul I, conform 

următorului program: 

* ora 1300 Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, în Amfiteatrele FA3 și FA4 

* ora 1300 Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, în Amfiteatrele FA1 și FA2 

* ora 1300 Facultatea de Litere și Științe, în Aula Universității 

* ora 1300 Facultatea de Științe Economice, în Parcarea 2  

* ora 1400 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, în Aula Universității 

 

Art.2 Consiliul de Administrație a hotărât ca deschiderea anului universitar 2020 – 2021, la formele 

de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, să aibă loc vineri, 16 octombrie 2020, 

începând cu ora 1500, cu respectarea prevederilor Ordinului comun 5487/1494/2020 privind măsurile 

și condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virulul SARS-CoV-2. 

Întâlnirea conducerilor facultăților cu studenții din anul I se va organiza conform următorului program: 

* Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, în Amfiteatrul FA3  

* Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, în Amfiteatrul FA1 

* Facultatea de Științe Economice, în Aula Universității 

Art.3 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs în anul universitar 2020 – 2021, 

semestrul I, a următoarelor posturi didactice vacante:  

Facultatea de Inginerie Mecanică  

Departamentul de Inginerie Mecanică 

Conferențiar universitar, poziția 16, discipline: Știința și ingineria materialelor 1; Știința și ingineria 

materialelor 2; Tehnologia construcției și mentenanța utilajului de transport și depozitare; Tehnologia 

construcției și mentenanța utilajului petrochimic și de rafinării; Utilaje electromecanice de rafinărie și 

petrochimie. 

Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică 

Conferențiar universitar, poziția 13, discipline: Arhitecturi de calcul avansate; Convectoare statice de 

putere; Microcontrolere; Microcontrolere și automate programabile. 

Facultatea de Științe Economice 

Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate 

Profesor universitar, poziția 5, discipline: Finanțe internaționale; Piețe de capital; Piețe de capital și 

investiții de portofoliu. 

Conferențiar universitar, poziția 18, discipline: Baze de date; Grafică și programare în internet; 

Tehnologii informatice avansate. 

Art.4 Consiliul de Administrație a aprobat numirea dnei conf.univ.dr.ing. POPA Cristina în funcția de 

Responsabil pentru programele de studii universitare de licență - învățământ la distanță și cu frecvență 

redusă de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică.  

Art.5 Consiliul de Administrație a aprobat exmatricularea studenților din Universitatea Petrol – Gaze 

din Ploiești, studii universitare de licență și studii universitare de master, ca urmare a neîndeplinirii 

condițiilor de promovare la finele anului universitar 2019 – 2020. 



Art.6 Consiliul de Administrație a aprobat încheierea situației școlare la finele anului universitar 2019 

– 2020 (retragere de la studii/transfer/an suplimentar) a studenților din Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploiești. 

Art.7 Consiliul de Administrație a aprobat reînmatricularea studenților de la toate facultățile 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești în anul universitar 2020 – 2021. 

Art.8 Consiliul de Administrație a aprobat cererea doamnei Eparu Ioana Mădălina, lector universitar 

la Departamentul de Filologie, Facultatea de Litere și Științe de încetare a activității în Universitatea 

Petrol - Gaze din Ploiești, începând cu data de 01 octombrie 2020.  

Art.9 Consiliul de Administrație a aprobat cererea domnului conf.univ.dr.mat. Pascu Rafail Mihai 

privind susținerea în regim online în anul universitar 2020 – 2021, semestrul I, a două seminarii la 

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, programul de studii universitare de master Foraj – 

Extracție. 

Art.10 Consiliul de Administrație a analizat solicitările cadrelor didactice privind susținerea în regim 

online a seminariilor, laboratoarelor, tutorialelor (AT) și a hotărât luarea unei decizii după avizul 

medical de la Medicina Muncii. 

Art.11 Consiliul de Administrație a aprobat desfășurarea în regim on site, în anul universitar 2020 – 

2021, pentru activitățile AT de la învățământul la distanță și SF de la învățământul cu frecvență redusă. 

Art.12 Consiliul de Administrație a avizat Graficul alegerilor parțiale pentru funcția de director de 

departament, a reprezentanților în consiliile facultăților și în senatul universitar. 

Art.13 Consiliul de Administrație a aprobat exmatricularea dlui. drd.ing. Aron Dan Vasile, ca urmare 

a neîndeplinirii sarcinilor prevăzute în Proiectul de cercetare, la propunerea conducătorului științific – 

prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram, domeniul de doctorat Mine, Petrol și Gaze. 

Art.14 Consiliul de Administrație a hotărât ca firma Mariselle Invest SRL să achite la zi datoriile către 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, după care să participe la renegociere, conform metodologiei. 

Art.15 Consiliul de Administrație a aprobat cererea doamnei Stavre Anca, asistent universitar la 

Departamentul Filologie, Facultatea de Litere și Științe privind desfășurarea activităților cu ½  normă 

în semestrul I, an universitar 2020 – 2021, din motive medicale. 

Art.16 Consiliul de Administrație a avizat înlocuirea doamnei Ștefan Anca colaborator la plata cu ora 

la Departamentul de Filologie, Facultatea de Litere și Științe cu doamna Vlăsceanu – Gogu Andreea 

pentru susținerea orelor de limba engleză – lectorate la departamentul IDFR – UPG Ploiești.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

 

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

 

 

 


