
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 44 

ȘEDINȚA din  7 decembrie 2022 

 

Art.1. Consiliul de Administrație a aprobat Planul Operațional al Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești pe anul 2023; Obiectivele, activitățile și indicatorii asociați planului operațional pentru 

anul 2023. Programul de audituri interne pe anul 2023; Programul anual de 

instruire/perfecţionare pentru anul 2023. 

Art.2. Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, a programelor 

postuniversitare de perfecţionare și a programelor postuniversitare de educație permanentă COD: 

R 04-07. 

Art.3. Consiliul de Administrație a avizat Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat de la IOSUD - 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti cod: R 07 – 03. 

Art.4. Consiliul de Administrație a aprobat completarea echipei de lucru cu doi experți tehnici, în 

cadrul proiectului 2019/107379 "Sistem hibrid de eficientizare energetică geotermală, aplicat în 

campusul universitar UPG", cu următoarele persoane: șef lucrări dr.ing. Suditu Silvian și șef 

lucrări dr.ing. Zamfir Florin. 

Art.5. Consiliul de Administrație a aprobat deplasarea în străinătate a domnului prof. univ. habil. 

dr. Andrei Jean Vasile, la  Institute of Agricultural Economics, Belgrad, Serbia, în perioada 14.12- 

17.12.2022. 

Art.6. Consiliul de Administrație a aprobat anularea documentelor de parteneriat cu Epoka 

University, Albania. 

Art.7. Consiliul de Administrație a aprobat încheierea unui nou parteneriat cu TURGUT OZAL 

EDUCATION SHA. 

Art.8. Consiliul de Administrație a aprobat ca regia pentru Contractul de Cercetare nr. 

14468/05.12.2022 cu titlul "Proiectare Constructivă-Desene de Produs cu Elaborarea 

Modificarea, Anularea și Dezvoltarea Bazelor de Date TIMKEN" să fie la valoarea de 10%. 

Art.9. Consiliul de Administrație a aprobat încheierea unui nou Contract de închiriere cu Casa de 

Cultură a Studențior din Ploiești, pe o perioadă de  un an, respectiv 01.01.2023 – 31.12.2023. 

Art.10. Consiliul de Administrație a aprobat organizarea și desfășurarea examenului de licență de 

către Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice pentru absolvenții 

Universității "Athenaeum" din București la programele de studii  de licență Informatică Economică 

și Management, promoția 2023. 



Art.11. Consiliul de Administrație a fost informat cu privire la desemnarea prodecanilor de către 

decani, astfel: 

- Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică: șef lucrări dr. ing. Ilincă Costin 

- Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie: șef lucrări dr. chim. Manta Ana 

Maria 

- Facultatea de Științe Economice: conf. univ. dr. Ungureanu Adrian  

Art.12. Consiliul de Administrație a aprobat comisiile științifice pentru verificarea informațiilor 

din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs a candidaților 

pentru posturile de profesor universitar, conferențiar universitar, lector/șef de lucrări și de asistent 

universitar, semestrul I, an universitar 2022 – 2023. 

Art.13. Consiliul de Administrație a avizat Raportul de evaluare internă al programul de studii de 

licență Pedagogie, domeniul Științe ale Educaței din cadrul Facultății de Litere și Științe. 

Art. 14. Consiliul de Administrație a avizat taxa pentru documente universitare eliberate în una 

sau mai multe limbi de circulație internațională în valoare de 250 lei/document. 

Art. 15. Consiliul de Administrație a aprobat plata cotizației anuale AUF în valoare de 1100 euro. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR,  

Conf. univ. dr. ing. DINIȚĂ Alin 

 

 


