
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 38 

ȘEDINȚA din 7 octombrie 2020 

Art.1 Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul referitor la desfășurarea cursurilor online în 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 

Art.2 Consiliul de Administrație a avizat Graficul alegerilor parțiale pentru funcția de membru în 

consiliul departamentului, director de departament, a reprezentanților în consiliile facultăților și în 

senatul universitar, în Consiliul Școlii Doctorale și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, în 

forma modificată. 

Art.3 Consiliul de Administrație a aprobat desemnarea prodecanilor facutăților Universității Petrol- 

Gaze din Ploiești responsabili pentru coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-

2. 

Art.4 Consiliul de Administrație a aprobat reducerea taxei de școlarizare la Modulul Psihopedagogic 

Nivel I – comasat dlui. asist.drd.ing. Cristea Dragoș.  

Art.6 Consiliul de Administrație a aprobat relocarea Sălii de Fitness în Sală de Curs Demisol_Corp I. 

Art.7 Consiliul de Administrație a aprobat programul de lucru pentru doamna Mihai Elena, operator 

date mla departamentul de informatică, tehnologia Ingormației, Matematică și Fizică, începând cu 

1.10.2020. 

Art.8 Consiliul de Administrație a respins cererea dlui Militaru Gabriel George, în baza Regulamentului 

de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti aflat în vigoare. 

Art.9 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a 4 posturi vacante de îngrijitori spații 

de învățământ. 

Art.10 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs 2 posturi vacante: 1 post instalator și 

1 post șofer. 

Art.11 Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Bodor George - șef serviciu Pază interimar, 

începând cu 15.10.2020. 

Art.12 Consiliul de Administrație a respins cererea doamnei Soare Violeta Florentina de cazare în 

cămin. 

Art.13 Consiliul de Administrație a aprobat componența comisiei privind evaluarea și ocuparea 

locurilor finanțate de la bugetul de stat, disponibile în anul univesitar 2020 – 2021 la Facultatea de 

Ingineria Petrolului și Gazelor, Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea de Litere și Științe, Facultatea 

de Științe Economice. 

Art.14 Consiliul de Administrație a decis, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, sistarea emiterii facturilor aferente lunilor octombrie 2020, 

noiembrie 2020 și decembrie 2020, până la momentul începerii activității agenților economici SC 

HEAKLTH TRAVEL SOLUTION SRL și SC MARISELLE INVEST SRL. 
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