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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 10 din 11 MARTIE 2020 
 
 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, 

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

Având în vedere propunerea Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

În contextul măsurilor stipulate în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.6/09.03.2020, 

 

Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 11.03.2020, la ora 11:30, a hotărât pentru 

perioada 11 – 29 martie 2020 următorul plan de acțiuni: 
 

 

Art. 1. Suspendarea activităților didactice directe cu studenţii. 

 

Art. 2. Transmiterea către studenți prin mijloace electronice (e-mail, on-line etc.) a suporturilor de curs, precum şi a altor 

materiale didactice necesare pentru activitățile didactice, urmând ca seminariile, laboratoarele şi proiectele să fie recuperate după 

un grafic întocmit de către directorii de departamente în colaborare cu cadrele didactice şi avizate de decani. 

 

Art. 3. Desfăşurarea de către cadrele didactice a activităților de cercetare, pregătiri de cursuri, consultații on-line, examene de 

disertație, activități administrative specifice (concursuri de ocupare a posturilor, şedinţe ale consiliile facultăților și şedinţe de 

senat). 

 

Art. 4. Efectuarea de către personalul didactic auxiliar și nedidactic a concediului de odihnă timp de o săptămână, prin rotaţie, 

asigurându-se funcționarea normală a instituției. 

 

Art. 5. Desfășurarea normală a activităţii căminelor studenţeşti şi a cantinei, cu respectarea strictă a normelor de comportare 

civică specifice acestei situaţii. 

 

Art. 6. Menţinerea termenelor din Calendarul activităţilor privind alte forme de sprijin material acordate studenţilor înmatriculaţi 

la cursurile cu frecvenţă studii universitare de licenţă şi master. 

 

Art. 7. Suspendarea activităţii de eliberare a actelor de studii. 
 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 
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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 11 din 11 MARTIE 2020 
 
 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, 

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

Având în vedere propunerea Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

În contextul măsurilor stipulate în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.6/09.03.2020, 

 

Articol unic. Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 11.03.2020, la ora 11:30, a 

hotărât constituirea Comitetului de criză la nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti cu următoarea componenţă: 

- Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel (rector)      - preşedinte 

- Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail (preşedinte senat)    - membru 

- Prof. univ. dr. Duşmănescu Dorel (prorector)     - membru 

- Conf. univ. dr. ing. Pană Ion (prorector)      - membru 

- Stud. Ailene Vasile (Asociația Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești) - membru 
 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


	143. (10) Hotarare Senat - 11 martie 2020
	144. (11) Hotarare Senat - 11 martie 2020.pdf

