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Art. 1 Consiliul de Administrație a respins cererea domnului lector univ. dr. Alexandru Gheorghe, 

Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Administrarea Afacerilor. 

Art. 2 Consiliul de Administrație a repartizat 10 locuri bugetate pentru absolvenții cu diploma de 

bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, în cadrul cifrei de școlarizare aprobată de 

Ministerul Educației și Cercetării în anul universitar 2020 - 2021.  

Art. 3 Consiliul de Administrație a avizat Graficul alegerilor parțiale pentru funcția de membru în 

consiliul departamentului în UPG din Ploiești. 

Art. 4 Consiliul de Administrație a respins cererea societății SC. Marisell Invest SRL privind 

stornarea facturilor emise în perioada de incidență a stării de urgență/alertă și exonerarea de la plata 

acestora.  

Art. 5 Consiliul de Administrație a aprobat plata din surse proprii a sumei de 22.339,44 lei [(1200 lei 

– 24,24 lei) x 19 studenți] pentru proiectul" Practică pentru educație – educație pentru Profesie" 

POCU/90/6/19/SMIS108677, reprezentând contravaloarea burselor alocate prin proiect celor 19 

studenți care nu au beneficiat de acordarea acestor BURSE. Această aprobare stă sub rezerva 

realizării de către responsabilul financiar (ec. Fumea Vasile) a tuturor documentelor necesare 

recuperării sumei de 22.339,44 lei de la Autoritatea de Management POCU. 

Art. 6 Consiliul de Administrație a aprobat participarea Universității Petrol – Gaze din Ploiești, în 

calitate de partener la derularea proiectului "Dezvoltarea componentelor și sistemelor complexe ale 

subansamblelor de tip SKID, în vederea creșterii competitivității societății UZUC SA" cod MySIMS 

2014: 12356. 

Art. 7 Consiliul de Administrație a adoptat următoarea hotărâre destinată echilibrării situației 

financiare a Universității Petrol – Gaze din Ploiești: 

1. Pensionarea tuturor cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 65 ani în anul universitar 2019 

– 2020. Pensionarea intră în vigoare la data de 30.09.2020. 

2. Se exceptează cadrele didactice care ocupă funcții de conducere în Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploiești, în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3751/29 aprilie 

2015. 
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