
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 18 

ȘEDINȚA din 19 mai 2022 

Art.1. Consiliul de Administrație a aprobat alocarea pe facultăți a numărului de locuri/granturi de 

studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățenii români și cetățeni ai statelor membre Uniunii 

Europene, ai statelor apartinând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene. 

Art.2. Consiliul de Administrație a aprobat Decizia privind organizarea sesiunii de examene vară 

a anului universitar 2021-2022 și a Procedurii privind utilizarea aplicației Catalog electronic din 

cadrul Sistemului Informatic Didactic (SID) în anul universitar 2021-2022. 

Art.3. Consiliul de Administrație a aprobat cererea de deplasare în străinătatea dnei conf.univ.dr. 

ing. Bogatu Liana:  Bruxelles/Universitate Europa de vest European Commission, CINEA, 9 – 11 

iunie 2022. 

Art.4. Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a 2 posturi vacante, unul de 

îngrijitor și unul de bucătar. 

Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat cererea societății Real Locator Residence și plata 

eșalonată a datoriei pe o perioadă de 1 (unu) an. 

Art.6. Consiliul de Administrație a aprobat cererea societății Real Locator Residence pentru 

racordarea la  energia electrică pe o perioadă de 1 (unu) an, cu posibilitate de prelungire. 

Art.7. Consiliul de Administrație a aprobat depunerea proiectului cu denumirea ”Renovare 

energetică moderată – UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI – CORP I, în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/2/B.1/1, COMPONENTA C5 – 

VALUL RENOVĂRII, AXA 2 – SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 

ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE, B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ 

MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE” cu condiția ca decontarea să 

se facă numai prin cerere de plată. 

Art.8. Consiliul de Administrație a aprobat Strategia pentru digitalizarea Universității Petrol – 

Gaze din Ploiești. 

Art.9. Consiliul de Administrație a aprobat ca taxa de înscriere la concursul de admitere, sesiunea 

2022 să fie în cuantum de 100 lei/ o singură obțiune și 300 lei pentru mai multe obțiuni. 

Art.10. Consiliul de Administrație a aprobat susținerea în regim fizic - față în față a verificărilor, 

proiectelor și examenelor studenților de la toate formele de învățământ din sesiunile de vară-

toamnă ale anului universitar 2021-2022. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 
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