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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA 

Nr. 27 din 12 NOIEMBRIE 2020 
 
 

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

În baza Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 
 

Art.1. Senatul universitar a aprobat modificarea art.22 din Hotărârea Senatului nr.24/24.09.2020. Astfel, în perioada cuprinsă între 16 și 29 

noiembrie 2020, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile 

didactice de seminar, laborator și proiect se desfășoară online, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa 

nr.12906/11.11.2020. 

 

Art.2. Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile desfășurate de către studenții din anii 

terminali în vederea elaborării lucrărilor de licență/diplomă și disertație să se desfășoare atât prin participarea fizică în universitate a studenților, 

cât și online. 

 

Art.3. Senatul universitar a hotărât ca, în perioada cuprinsă între 16 și 29 noiembrie 2020, activitățile aferente Școlii Doctorale să se desfășoare 

atât prin participarea fizică în universitate a studenților-doctoranzi, cât și online, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin 

adresa nr.12906/11.11.2020. 

 

Art.4. Senatul Universitar a aprobat Ediția 13, Revizia 1 a Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență – licență și master, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa 

nr.12906/11.11.2020. 

 

Art.5. Senatul Universitar a aprobat cuantumul burselor valabile în anul universitar 2020-2021, conform solicitării Consiliului de Administrație, 

transmisă prin adresa nr.12906 /11.11.2020, după cum urmează: 

• Bursa de performanță  1000 lei 

• Bursa de merit  650 lei  

• Bursa specială   650 lei 

• Bursa socială   578 lei 

 

Art.6. Senatul Universitar a validat rezultatele alegerilor parțiale, conform raportului centralizator primit de la Biroul Electoral al Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti, după cum urmează: 

• reprezentanții studenților în consiliul Facultății de Științe Economice pentru mandatul 2020-2024 (4 ani): 

- Pătrașcu Antonia 

- Popa Mihai 

- Horjea Costin Andrei 

• reprezentantul studenților Facultății de Științe Economice în Senatul universitar pentru mandatul 2020-2024 (4 ani): 

- Pătrașcu Antonia 

• reprezentanții cadrelor didactice în consiliile facultăților pentru mandatul 2020-2024 (4 ani): 

Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor 

- Șef. luc. dr. ing. Prundurel Petronela Alina  

Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

- Șef. luc. dr. ing. Matei Dănuța  

• director al Departamentul Științele Educației, Facultatea Litere și Științe, pentru mandatul 2020-2024 (4 ani): 

-  conf. univ. dr. Safta Cristina Georgiana 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu 

Avizat pentru legalitate, 

Consilier Juridic Marius Bratosin 


