
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 7 

ȘEDINȚA din 10 februarie 2021 

 
Art. 1 Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din 
Ploieşti. 

Art. 2 Responsabilii proiectelor FDI au prezentat, la solicitarea Consiliului de Administrație, o 
informare referitoare la proiectele FDI care vor fi propuse de universitate în anul 2021, astfel:  

- obiectivele proiectului; 
- echipa de proiect; 
- dotări / echipamente / software/ publicații/ burse și mobilități studenți pentru UPG Ploiești; 
- valoarea proiectului / cofinanțare 

Art. 3 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a 2 posturi vacante de execuție, 
paznic, studii generale, vechime 3 ani/echivalent. 

Art. 4 Consiliul de Administrație a aprobat acordarea unui spor la salariul de bază de 20% dlui 
Brînzoi Cătălin Marius - Șef Serviciu Administrativ – Patriomoniu, ca urmare a suplimentării 
atribuțiilor de serviciu ca responsabil pe linia protecției informației clasificate și preluarea temporară 
a atribuțiilor postului de Șef Serviciu Pază. 

Art. 5 Consiliul de Administrație a hotărât scoaterea la concurs a unui post de inginer cercetător cu 
preluarea temporară a atribuțiilor dnei Ștefănescu Ioana Cătălina, referent la Departamentul 
Cercetare.  

Art. 6 Consiliul de Administrație a aprobat modificarea normării activității didactice din cadrul 
Programului Pregătitor de Limba Română pentru Cetățenii Străini. 

Art. 7 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea dnei conf.univ.dr.ing. Popovici Daniela, 
manager de proiect, alocarea sumei de 5000 lei (cu TVA) pentru achiziționarea serviciilor de 
consultanță și expertiză pentru procesul de depunere a proiectului "Asigurarea de infrastructură IT 
în cadrul procesului educațional online la UPG Ploiești" cod SMIS 150176. 

Art. 8 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea dlui ec. Drăgan Ștefan, manager de proiect, 
alocarea sumei de 14675 lei (cu TVA) pentru achiziționarea serviciilor de consultanță și expertiză 
pentru procesul de depunere a proiectului "Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-
19 la UPG Ploiești" cod SMIS 149871. 

Art. 9 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea Departamentului de Automatică, 
Calculatoare și Electronică, modificarea comisiilor pentru susținerea examenului de diplomă și 
disertație, sesiunea februarie 2021 la programele de studii de licență Automatică și Informatică 
Aplicată, IF, IFR, Calculatoare și sesiunea Martie 2021 la programul de studii de master Automatizări 
Avansate. 

Art. 10 Consiliul de Administrație a aprobat cumpărarea și înregistrarea numelui de domeniu             
upg-ploiesti.eu, la cval. sumei de 11,89 $/an. 

Art. 11 Consiliul de Administrație a aprobat numirea dnei Șoavă Elena în funcția de manager al 
proiectului "Bursă Student Antreprenor", cod Mysmis 125077, începând cu data primirii notificării de 
aprobare din partea OI Pocu MEC. 

Art. 12 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea dlui prof.univ.habil.dr.ing. Minescu Mihail, 
manager de proiect, componența Comisiei de Analiză a proiectului de execuție și a studiului de 
fezabilitate, proiect cu denumirea "Sistem hibrid de eficientizare energetică prin folosire energiei 
geotermale în cadrul Campusului Universitar Ploiești", astfel: 

 



- Prof. univ. habil. dr. ing. DINU Florinel 
- Prof. univ. dr. ing. Dușmănescu Dorel Mihail 
- Conf. univ. dr. ing. mat. Pană Ion 
- Prof. univ. habil. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George 
- Ec. Drăgan Ștefan 

Art. 13 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea dnei conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela, 
manager de proiect, închiderea Corpului I, începând cu demararea lucrărilor de construcție.  
Doamna conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela își asumă această decizie.  

Art. 14 Consiliul de Administrație a aprobat numirea unei comisii formată din prof. univ. habil. dr. 
ing. Rîpeanu Răzvan George și conf. univ. dr. ing. mat. Pană Ion, pentru selectarea și nominalizarea 
a 3 experți, în vederea asigurării implementării mecanismelor de colectare, introducere și validare a 
datelor din cadrul proiectului - QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+16), Activitatea 2.5 "Implementarea 
metodologie de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii și elaborarea raportului de evaluare". 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 
RECTOR, 

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


