
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 5 

ȘEDINȚA din 16 februarie 2022 

Art.1. Consiliul de Administrație a avizat Execuția bugetară pe anul calendaristic 2021. 

Art.2. Consiliul de Administrație a avizat Planul bugetar pe anul calendaristic 2022. 

Art.3. Consiliul de Administrație a avizat comisiile de admitere la studii universitare de licență și 

studii universitare de master, sesiunile iulie 2022 și septembrie 2022 de la Facultatea de Ingineria 

Petrolului și Gazelor, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Litere și 

Științe, Facultatea de Științe Economice, Secretariat Universitate, Biroul Tehnologia Informației 

și Comunicații, Serviciul Financiar – Contabilitate, precum și comisia centrală pe universitate, 

colectivul de la Departamentul de Filologie pentru evaluarea competențelor lingvistice pentru 

admiterea la studiile universitare de doctorat. 

Art.4. Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a două posturi vacante de execuție de 

tehnician debutant cu ½ normă, studii medii, în cadrul Biroului Tehnologia Informației și 

Comunicații. 

Art.5. Consiliul de Administrație a avizat următoarele dosare de "Plata cu Ora" pentru semestrul                          

al II-lea, an universitar 2021 -2022: 

Facultatea de Litere și Științe  

Departamentul de Științele Educației 

o Vasile Anna Maria 

Departamentul de Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 

o Alexe Daniel 

Art.6. Consiliul de Administrație a avizat următoarele regulamente: 

o Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la formele de învățământ cu 

frecvență, frecvență redusă și la distanță în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, R.08_03_6_0.   

o Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Învățământ la Distanță și cu 

Frecvență Redusă din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti cod: R 09-01. 

Art.7. Consiliul de Administrație a aprobat înlocuirea dnei prof. univ. dr. ing. Oprea Mihaela cu                                  

dl prof. univ. dr. mat. Vîlcu Gabriel (membru supleant), în calitate de membru al comisiei examenului de 

disertație, la programul de studii universitare de master Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației, 

de la Facultatea de Litere și Științe, sesiunea februarie 2022. 

Art.8. Consiliul de Administrație a avizat Planul  de  măsuri  pentru  organizarea  activităţii  didactice  în  

cadrul  Universităţii  Petrol-Gaze din  Ploieşti  în  vederea  asigurării  siguranţei  epidemiologice  şi  pentru  

prevenirea  îmbolnăvirilor  cu  virusul  SARS-CoV2 în anul universitar  2021-2022,  semestrul  II. 

Art.9. Consiliul de Administrație a aprobat acordarea unui adoas salarial, până la data de 31.12.2022, 

personalului nedidactic în  cuantumul stabilit în funcție de evaluarea anuală.  

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR, 

Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel 


