
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 25 

ȘEDINȚA din 6 iulie 2022 

Art.1. Consiliul de Administrație a aprobat următoarele termene de plată pentru anul universitar 

2022 – 2023: 

- Pentru anul universitar 2022 - 2023 la anul I, prima rată se va plăti la data semnării 

contractului de studii.  

- Plata anuală a taxelor de studii pentru anul universitar 2022 - 2023 se poate face în patru 

rate, termenele scadente pentru plata acestora fiind: 

a. rata nr.1 Termen 14.10.2022 (excepție anul I de studii)  valoare taxă 800 lei/ 875 lei 

b. rata nr.2 Termen 16.12.2022   valoare taxă 800 lei/ 875 lei 

c. rata nr.3 Termen 10.03.2023   valoare taxă 800 lei/ 875 lei 

d. rata nr.4 Termen 12.05.2023   valoare taxă 800 lei/ 875 lei 

Art.2. Consiliul de Administrație a avizat completări/modificări la următoarele regulamente: 

a. REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

(VALABIL PENTRU STUDENȚII DOCTORANZI ÎNMATRICULAȚI ÎNCEPÂND CU ANUL 

UNIVERSITAR 2019-2020) – se modifică Art. 28, alin 2 și alin 6; 

b. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII DOCTORALE 

DIN CADRUL IOSUD – UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI COD: R 07 - se 

modifică Art.29, alin 5/ se completează  art. 30, alin.3; 

Art.3. Consiliul de Administrație a aprobat, la invitația ANC, participarea dlui prorector conf. 

univ. dr. ing. Pană Ion în data de din 20 iulie 2022 la activitatea de diseminare a Ghidului 

Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării și a modelelor de programe de studii dezvoltate 

pe bază de rezultate ale învățării, realizate în cadrul proiectului „Creșterea capacității 

administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul 

calificărilor”. 

Art.4. Consiliul de Administrație a aprobat diminuarea cuantumului chiriei cu 50 % pentru lunile 

iulie și august 2022 Școlii Postliceale Sanitare ”Sf Vasile cel Mare” din Ploiești. Pentru anul 

universitar 2022 – 2023 se va încheia un nou contract de închiriere. 

Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat, la propunere Biroului Tehnologia Informației și 

Comunicații, modificarea încadrării postului de tehnician ocupat de dl Marin Alexandru, de la 4 

ore/zi la 8 ore/zi, începând cu data de 01.08.2022. 



 Art.6. Consiliul de Administrație a avizat cererea dnei șef lucrări dr.ing. Borcea Camelia, Dep. 

IPPM, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie privind colaborarea în regim plata cu 

ora la Colegiul ”Carmen Silva”din  Ploiești, în anul univ. 2022-2023. 

Art.7. Consiliul de Administrație a aprobat, la propunerea Facultății de  Ingineria Petrolului și 

Gazelor, deplasarea a 5 studenți de la Fac. IPG, IME și TPP la Târgul Educațional din Chișinău, 

Republica Moldova, în perioada 6 -10 iulie 2022, pentru promovarea universității. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

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

 


