
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN 

PLOIEȘTI 

HOTĂRÂREA NR. 3 

ȘEDINȚA din 26 ianuarie 2023 

Art. 1 Consiliul de Administrație a avizat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență/diplomă și disertație - 2023. 

Art. 2 Consiliul de Administrație a aprobat Carta Auditului Intern exercitat la Universitatea 

Petrol - Gaze din Ploiești. 

Art. 3 Consiliul de Administrație a avizat revizuirea Regulamentului pentru selectarea cadrelor 

didactice asociate în Universitatea Petrol –Gaze din Ploiești. 

Art. 4 Consiliul de Administrație a avizat, la propunerea Facultății de Ingineria Petrolului și 

Gazelor, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. ing. Gigel 

Paraschiv – Secretar de Stat în Ministerul Educațíei. 

Art. 5 Consiliul de Administrație a aprobat recuperarea orelor aferente semestrului I, grupa A – 

program An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

Art. 6 Consiliul de Administrație a aprobat alocarea sumei de 4000 lei pentru achiziția a trei 

containere pentru deșeuri și a sumei de 3000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciile de colectare, 

eliminare, închiriere și transport deșeuri. 

Art. 7 Consiliul de Administrație a aprobat scoaterea la concurs a unui post vacant de 

administrator financiar în cadrul Biroului Achiziții. 

Art. 8  Consiliul de Administrație a aprobat anularea deciziei nr. 327/01.04.2020 și numirea unei 

noi Comisii de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, precum și Secretariatul 

tehnic, în următoarea componență: 

 Comisia de monitorizare: 

- Lector univ. dr. Brezoi Alina Gabriela, Prorector  - președinte 

- Conf. univ. dr. ing. Diniță Alin, Rector – membru 

- Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela Roxana, prorector -  membru 

- Prof. univ. dr. ing. Lazăr Avram, Decan IPG – membru 

- Conf. univ. dr. ing. Călțaru Mihaela, Decan temporar IME – membru 

- Șef lucr. dr. ing. Negoiță Loredana Irena, Decan temporar TPP – membru 

- Prof. univ. dr. Suditu Mihaela, Decan LS – membru 

- Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, Decan SE – membru 

- Ec. Drăgan Ștefan. Director General Administrativ – membru 

 

Secretariat tehnic 

- Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian Cătălin – membru 

- Dr. ing. Bucuroiu Rodica – membru 

- Conf. univ. dr. ing. Panaitescu Cașen - membru 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR,  

Conf. univ. dr. ing. DINIȚĂ Alin 



 


