
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 27 

ȘEDINȚA din 20 iulie 2022 

Art.1. Consiliul de Administrație a  aprobat premierea studenților care au câștigat premiul în urma prezentării 

filmului de promovare al Universității Petrol – Gaze din Ploiești. 

 Premiul în valoare  de 2500 lei se va împărți astfel celor 2 studenți: 

- Diaconiță Cosmin de la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor – 1250 lei 

- Barbu Mihai Adrian de la Facultatea de Științe Economice - 1250 lei 

Art.2. Consiliul de Administrație a  avizat, la propunerea Facultății de Litere și Științe, depunerea la Ministerul 

Educației a documentației necesare pentru realizarea a 3 (trei) programe de reconversie profesională în 

domeniile: Științe inginerești (Educație tehnologică), Științe Umaniste (Limba și literatura engleză, Limba și 

literatura franceză) și Matematică și Științe ale Naturii (Tehnologia informației și comunicării). 

Art.3. Consiliul de Administrație a  aprobat comisiile de admitere la studii universitare de master la Facultatea 

de Ingineria Petrolului și Gazelor și Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, sesiunea septembrie 

2022. 

Art.4. Consiliul de Administrație a aprobat  înlocuirea dlui prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel din comisia 

de susținere a proiectelor de diplomă de la programul de studii de licență TTDH - cu dl șef lucrări dr. ing. 

Suditu Silvian, sesiunea 2022. 

Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat  înlocuirea dnei prof. univ. habil. dr. ing Stoicescu Maria din 

comisia de susținere a proiectelor de diplomă de la specializarea TTDH cu  dna șef lucrări dr. ing. Rădulescu 

Renata, sesiunea 2022. 

Art.6. Consiliul de Administrație a aprobat  cerera dlui conf.univ.dr. Brănoiu Gheorghe Adrian - manager 

proiect Norvegia privind completarea echipei de lucru cu dl consilier juridic Bratosin Marius și dl ing. Lungu 

Ionuț Andrei – expert tehnic. 

Art.7. Consiliul de Administrație a decis încheierea unui nou contract de închiriere între Universitatea Petrol 

– Gaze din Ploiești și Scoala Postliceală Sanitară ”SF. Vasile cel Mare” Ploiești pentru o perioadă de 1 an, cu 

chiria în valoare de 6 Euro/m2/lună. 

Art.8. Consiliul de Administrație a aprobat transferul studentului Tudor Adrian Florentin de la ASE București, 

anul II la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice, programul de studii de 

licență Management. 

Art.9. Consiliul de Administrație a aprobat, la propunerea Facultății de Științe Economice, demararea 

procedurii de semnare a unui acord ERASMUS+ de colaborare cu University of Bologna, Italia. 

Art.10. Consiliul de Administrație a aprobat, la propunerea Facultății de Științe Economice, demararea 

procedurii de semnare a unui acord ERASMUS+ de colaborare cu Guru Gobind Singh Indraprastha University, 

New Delhi, India. 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

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

 

 



 


