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ȘEDINȚA din 10 martie 2021 

 

Art. 1 Consiliul de Administrație a avizat revizuirea Metodologiei de evaluare a rezultatelor 
și performanțelor profesionale ale personalului didactic și de cercetare din Universitatea 
Petrol – Gaze din Ploiești, Cod: R 04.13. 

Art. 2 Consiliul de Administrație a aprobat Calendarul activităților privind alte forme de sprijin 
material (reducere taxă de studii și reducere regie cămin) acordate studenților înmatriculați 
la cursurile cu frecvență – licență și master, semestrul al II-lea, an universitar 2020 – 2021. 
Lunile pentru care se face dovada venitului, în vederea calculării veniturilor unei familii sunt: 
decembrie 2020, ianuarie 2021, februarie 2021, iar salariul de bază minim net pe economie 
este de 1386 lei. 

Art. 3 Consiliul de Administrație și-a exprimat acordul privind continuarea detașării doamnei 
lector universitar doctor Jieanu Ioana Carmen la Institutul Limbii Române, pe postul vacant 
de lector de limbă română la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, începând cu data de 
01.04.2021, pe o perioadă de cel mult 6 luni. 

Art. 4 Consiliul de Administrație a aprobat reducerea regiei de cămin în semestrul al II-lea, 
an universitar 2020 – 2021 pentru Catinca Andreea, studentă anul IV, Facultatea de 
Ingineria Petrolului și Gazelor, membru în Consiliul facultății. 

Art. 5 Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea dlui ec. Drăgan Ștefan, managerul 
proiectului POR/2018/10/10.3/2/SM/127889, completarea echipei cu doi responsabili 
tehnici și un administrator financiar, pentru verificarea etapelor de execuție a lucrărilor 
(materiale, echipamente, facturi), astfel:   

 - Conf. univ. dr. ing. Ionescu Mihail – responsabil tehnic 
 - Ing. Cioca Nicoleta – responsabil tehnic 
 - Ec. Nae Eugenia – administrator financiar 
Art. 6 În urma reanalizării Art. 7 și Art. 8 din Hotărârea nr. 9 a Consiliului de Administrație 
din 03 martie 2021, Consiliul de Administrație a decis acordarea unui adaos de 15 % la 
salariul de bază dlui ing. Mihai Sorin și dnei ec. Bulearcă Claudia pentru preluarea atribuțiilor 
funcțiilor de Șef Serviciu Tehnic și Șef Birou Achiziții, fără schimbarea funcției de bază ocupată de 

aceștia.  

Art. 7 Consiliul de Administrație a desemnat pe doamna conf. univ. dr. Dulgheru Mirela ca 
reprezentant al Universității Petrol – Gaze din Ploiești în cadrul campaniei "Vinerea Verde", 
un program național prin care se propune ca în fiecare vineri a săptămânii să fie încurajată 
populația să opteze pentru mijloace de transport alternative. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 
RECTOR, 

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


