
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 16 

ȘEDINȚA din 4 mai 2022 

Art.1. Consiliul de Administrație a fost informat de către REGISTA DIGITAL S.A. de  oferta  

privind aplicația de registratură electronică și management al documentelor Regista. 

Art.2. Consiliul de Administrație a fost informat de către Pătrașcu Antonia, Vice președintele Ligii 

Studenților din Centrul Universitar Ploiești privind Raportul de activitate al Ligii Studenților din 

Centrul Universitar Ploiești, an universitar 2021-2022  

Art.3. Consiliul de Administrație a aprobat alocarea unei sume de bani necesară extinderii 

numărului de locuri de parcare în zona magaziilor din spatele Corpului D. 

Art.4. Consiliul de Administrație a avizat propunerea de sancționare cu ”avertisment scris” a dlui 

Cristea Vasile Marin, paznic. 

Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat cererea dlui Mustățea Alexandru și angajarea unei alte 

persoane pe postul de paznic, pe o perioadă determinată de 90 de zile. 

Art.6. Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea cu 30 de zile a termenului de plată a 

facturilor scadente (factura nr. 171/04.04.2022 și factura nr. 172/04.04.2022) de la Casa de Cultură 

a Studenților Ploiești. 

Art.7. Consiliul de Administrație a aprobat cerere dnei șl.dr.ing. Rădulescu Renata, responsabil 

contract, privind aprobare dosar pentru scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajații 

care își desfășoară activitatea în cadrul proiectului de cercetare ”Elaborare a unui studiu de 

fezabilitate pentru oportunitatea pompelor de căldură și eventual a energiei solare și/sau 

geotermale pentru încălzire în rampa automatizată de încărcare țiței și gazoliză Biled, cod A2“. 

Art.8. Consiliul de Administrație a fost de acord cu semnarea unui acord de colaborare între 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice și Universitatea din 

Bologna, Italia prin realizarea stagiu de practică în cadrul Facultății de Științe Economice a dlui 

Md Ataul Gani Osmani, pe o perioadă de 2 luni, septembrie – octombrie 2022 (în cadrul 

programului Erasmus+ Mobility for Traineeships). 

Art.9. Consiliul de Administrație a aprobat, la solicitarea Universității Babeș – Bolyai din Cluj 

Napoca, numirea din partea Universității Petrol – Gaze din Ploiești a dlui prof. univ. dr. 

Dușmănescu Dorel, a dlui conf. univ. dr. ing. Pricop Emil și a dlui conf. univ. dr. Tudorică Bogdan 

în calitate de membri în grupul de lucru Infrastructură al Proiectului QTSTRAT. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

Prof. univ. habil. dr. ing. DINU Florinel 

 



 


