
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 30 

ȘEDINȚA din  22 iulie 2020 

Art. 1 Consiliul de Administrație a aprobat Procedura operațională privind elaborarea, actualizarea și 

aprobarea Fișelor de post la nivel de Universitate. 

Art. 2 Consiliul de Administrație a aprobat organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef 

Birou Tehnologia Informației și Comunicații.  

Art. 3 Consiliul de Administrație a aprobat cererile candidaților Cernea Veronica Gabriela, Paraschiv 

Elena, Paraschiv Andrei, Mincă Maria Georgiana, Pătrașcu Antonia.  

Art. 4 Consiliul de Administrație a aprobat achitarea diferenței din valoarea facturii emisă de S.C. Global 

Electro Construct SRL, reprezentând "Lucrări de reabilitare Birou IP5, Amfiteatru FA1 și Laborator IP7" 

- proiect POCU/379/621/125077 – Bursă Student Antreprenor.  

Art. 5 Consiliul de Administrație a aprobat reluarea procedurii de angajare la Serviciul Pază și Social – 

Cămine.  

Art. 6 Consiliul de Administrație a avizat cuantumul taxelor școlare pentru anul universitar 2020 – 2021, 

astfel: 

Nr. 

crt. 

Denumirea taxei Cuantum 

 

TAXE ŞCOLARIZARE 

1.  Taxă şcolarizare: ZI + I.D., F.R. – 

anul I, II, III, IV- studii 

universitare de licență  

3200 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere de 400 de lei. 

2.  Taxă şcolarizare: ZI – anul I, II, 

III, IV- studii universitare de 

licență în limba engleză pentru 

studenții români 

4000 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere de 400 de lei. 

3.  Taxă şcolarizare studii 

universitare de masterat pentru 

studenții români  

3500 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere de 400 de lei. 

Pentru anul II, studii universitare de masterat cu 

durata de 1,5 ani se acordă o reducere de 200 de lei. 

4.  Taxă şcolarizare studii 

universitare de masterat în 

limba engleză pentru studenții 

români 

4400 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere de 400 de lei. 

5.  Taxă școlarizare studii 

universitare doctorat  

6000 lei/an 

La achitarea integrală a taxei de școlarizare la semnarea 

contractului se acordă o reducere de 400 de lei. 

 



Art. 7 Consiliul de Administrație a hotărât anularea procedurii de achiziție pentru echipamente TIC – 

proiect POCU/379/6/21/125077, cod MySMIS 125077, cu titlul "BURSĂ STUDENT ANTREPRENOR" 

ca urmare a lipsei finanțării și reluarea procedurii în momentul primirii banilor pentru etapele aflate în 

derulare. 

Art. 8 Contabilul Sef al Universității Petrol – Gaze din Ploiești a prezentat Consiliului de Administrație 

EXECUȚIA BUGETARĂ la data de 30.06.2020. 

Art. 9 Consiliul de Administrație a avizat propunerea de repartizare a creditelor bugetare către 

compartimentele de specialitate în vederea întocmirii Programului anual al achizițiilor publice (PAAP) 

pentru exercițiul financiar 2021. 

Art. 10 Consiliul de Administrație a aprobat componența comisiilor de contestație a evaluării eseului 

pentru proba de admitere la studii universitare de master, domeniul Științele Educației, programele de studii 

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei, Management educațional și integrare europeană și domeniul 

Științe Administrative, programul de studii Administrație publică și integrare europeană. 

Art. 11 Consiliul de Administrație a hotărât menținerea în continuare a biroului din Corp I, etaj II, de 

Departamentul de Relații Internaționale, locație în care există arhiva acestui departament. 
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