
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 11 

ȘEDINȚA din  25 martie 2020 

 

Art. 1 Consiliul de Administrație a aprobat modificarea Graficului organizării şi 

desfășurării concursului pentru funcția de director general  administrativ al Universității 

Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art. 2 Consiliul de Administrație a aprobat Modelul de Raport de activitate privind 

desfășurarea on line a activităților cadrelor didactice.  

 

Art. 3 Consiliul de Administrație a aprobat Modelul de Raport de activitate privind 

desfășurarea activităților personalului didactic auxiliar și nedidactic. 

 

Art. 4 Consiliul de Administrație  a aprobat menținerea Hotărârii Senatului Universitar nr. 

10 din 11 martie 2020, respectiv posibilitatea efectuării de către personalul didactic auxiliar 

și nedidactic a concediului de odihnă, prin rotație, pe perioada stării de urgență cauzată de 

pandemia COVID – 19.  

 

Art. 5 Consiliul de Administrație a aprobat numirea doamnei șef lucrări dr. ing. Niculae 

Georgeta Claudia în funcția de Director interimar - Departamentul de Invățământ la 

Distanță și cu Frecvență Redusă. 

 

Art. 6 Consiliul de Administrație a hotărât amânarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante și de cercetare din Universitate Petrol – Gaze din Ploiești în semestrul al 

II-lea, an universitar 2019-2020, pentru semestrul I al anului universitar 2020 – 2021. 

 

Art. 7 Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea perioadei de depunere a dosarelor 

pentru reducerea taxei de studii/ reducerea regiei de cămin până la 24 aprilie 2020. Studenții 

vor transmite documentele scanate la următoarele adrese de e-mail: 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică: roibu_elena2000@yahoo.com  

Facultatea de  Ingineria Petrolului și Gazelor  mpaduraru@upg-ploiesti.ro  

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie m_nedelcu@upg-ploiesti.ro  

Facultatea de Litere și Științe    angi_vica@yahoo.com  

Facultatea de Științe Economice    decanat_SE@upg-ploiesti.ro 

 

Art. 8 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea Departamentului de Pregătire a 

Personlului Didactic, desfășurarea în regim on-line a cursurilor și activităților pentru 

programul de pregătire psihopedagogică, Nivel II, comasat, postuniversitar în semestrul al 

II- lea, an universitar 2019-2020.  

 



Art. 9 Consiliul de Administrație a aprobat reducerea cu 50 % a plății regiei de cămin pe 

luna aprilie 2020 pentru studenții care nu locuiesc în cămin. Aceștia vor depune în format 

electronic declarațiile pe propria răspundere la administratorii de cămin până la data de 

15.04.2020.  

 

Art. 10 Consiliul de Administrație a hotărât amânarea concursurilor aflate în derulare în 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești (administrator cămin/paznici cămine), până la 

reluarea normală a activităților din cadrul UPG din Ploiești. 

 

Art. 11 Consiliul de Administrație a aprobat Procesul – Verbal al Comisiei de evaluare 

pentru ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat, de la |Facultatea de Litere și Științe 

în semestrul al II – lea, an universitar 2019-2020. 

 

Art. 12 Consiliul de Administrație a aprobat cererea studentei Lungu Ionela Florentina, 

anul I, specializarea Asistență Managerială și Administrativă privind amânarea ratei a III- 

a, cu penalizări, până la data de 24.04.2020.  

 

Art. 13 Consiliul de Administrație a aprobat reducerea cu 60 % a chiriei, pe perioada de 

stării de urgență, pentru agenții economici care desfășoară activități economice în cadrul 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești. Agenții economici vor solicita în scris reducerea 

chiriei. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 12 

ȘEDINȚA din  25 martie 2020 

 

Având în vedere: 

- Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României; 

- Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase pe teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 

11.03.2020, referitoare la aprobarea Hotărârii nr. 9, de către CNSSU; 

- Adresa 8725/17.03.2020 emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

- ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19. 

 

Consiliul de Administrație al Universității Petrol – Gaze din Ploieşti, reunit în 

ședința on-line din data de 25 martie 2020, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Toate documentele emise în perioada instituirii stării de urgenţă  şi care 

au circuit intern în universitate, vor putea fi semnate „electronic”, prin aplicarea 

semnăturii pe documentele respective care apoi vor fi transformate în document .pdf. 

 (2) Prin semnătură „electronică” se înţelege în actualul context, semnătura 

aplicată prin tehnica „copy – paste” a unei semnături efectuate cu pix/stilou pe suport 

hârtie şi care poate fi apoi scanată sau fotografiată cu telefonul, astfel încât să fie 

transformată în format digital. 

Art.2. În categoria documentelor menţionate la art.(1), alin.(1) intră următoarele 

documente: 

- Referat de acoperire a orelor în regim de plata cu ora; 



- Centralizatoare ale orelor efectuate de cadrele didactice dintr-un departament 

în regim de plata cu ora; 

- Fişele de pontaj lunare; 

- Rapoartele de activitate lunare întocmite de cadrele didactice pe perioada 

instituirii stării de urgenţă; 

- Documentele aferente contractării/predării/decontării contractelor de 

cercetare şi care rămân numai în universitate; 

- Alte documente care nu au fost menţionate în această enumerare dar care intră 

în categoria documentelor cu circuit intern. 

Art. 3. (1) La încetarea stării de urgenţă şi reluarea în condiţii normale a activităţilor, 

documentele emise în această perioadă având semnătura „electronică” definită la 

art.(1), alin.(2), vor fi redactate întocmai pe suport hârtie şi vor fi semnate olograf şi 

ştampilate. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

RECTOR, 

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