
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 19 

ȘEDINȚA din 12 mai 2021 

 

 

Art.1. Consiliul de Administrație a repartizat, pe facultăți, numărul de locuri/granturi de 
studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și 
ai Confederației Elvențiene, în anul universitar 2021 – 2022, la studii universitare de 
licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență. 
 
Art.2. Consiliul de Administrație a repartizat, pe facultăți, numărul de locuri/granturi de 
studii finanțate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, în anul universitar 
2021 – 2022, la studii universitare de licență și master. 
 
Art.3. Consiliul de Administrație își menține Hotărârea din 10 iunie 2020 privind 
echilibrarea situației financiare a Universității Petrol – Gaze din Ploiești:  
1. Pensionarea tuturor cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 65 ani în anul universitar 
2020 – 2021.  
2. Se exceptează cadrele didactice care ocupă funcții de conducere executive în 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării 
nr. 3751/29 aprilie 2015. 
Art.4. Consiliul de Administrație a respins cererea dlui lector univ. dr. Nedelcu Ștefan Adrian 
privind prelungirea activității didactice. 
 
Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat reluarea procedurii de scoatere la concurs a 
posturilor de ospătar, muncitor necalificat și zugrav. 
 
Art.6. Consiliul de Administrație a respins cererea dnei Zamfirescu Mariana – Registratura 
UPG Ploiești privind acordarea unui adaos la salariu. 
 
Art.7. Consiliul de Administrație a respins cererea dnei Radu Nicoleta – Registratura UPG 
Ploiești privind acordarea unui adaos la salariu. 
 
Art.8. Consiliul de Administrație a respins cererea dlui Băsescu Radu – Administrator 
Patromoniu privind acordarea unui adaos la salariu. 
 
Art.9. Consiliul de Administrație a selectat și nominalizat următoarele cadre didactice titulare 
și care îndepliniesc o funcție de conducere, pentru a face parte din Grupul tință al proiectului 
"Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor 
prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN" (Cod SIPOCA/SMIS2014+16): 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Art.10. Consiliul de Administrație a aprobat calendarul privind desfășurarea concursurilor 
pentru ocuparea posturilor didactice vacante la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, 
semestrul al II-lea, an universitar 2020 – 2021, posturi publicate în MOF, Partea a III-a nr. 
368/ 6 mai 2021. 
 
Art.11. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea în străinătate a dlui prof.univ habil. 
dr. Andrei Jean Vasile - Serbia, Vrajaěka Banja, Faculty of Hotel Management and Tourism 
in Vrajaěka Banja, perioada 02 - 06.06.2021. 
 
Art.12. Consiliul de Administrație a aprobat încheierea unui parteneriat de colaborare între 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești și Universidad Dristital Francisco José de Caldas, 
Columbia. 
 
Art.13. Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a unui post vacant de 
tehnician 1A, studii medii, perioadă nedeterminată - Departamentul de Ingineria Prelucrării 
Petrolului și Protecției Mediului, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie. 
 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 
RECTOR, 

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

Nume și prenume participant Funcția în cadrul instituției 

GHEȚIU VERONICA - IULIANA PRODECAN – Facultatea de Ingineria 
Petrolului și Gazelor 

DINIȚĂ ALIN DECAN – Facultatea de Inginerie 
Mecanică și Electrică 

NEGOIȚĂ LOREDANA PRODECAN – Facultatea de 
Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

IONIȚĂ IRINA PRODECAN – Facultatea de Litere și 
Științe 

RĂDULESCU IRINA - GABRIELA DECAN -  Facultatea de Științe 
Economice 


