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SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI 
HOTĂRÂREA 

Nr. 02 din 10 FEBRUARIE 2022 
 
În baza prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, modificată şi completată, 
În baza Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 
 
Art.1. Senatul Universitar a aprobat ca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de licență 
și master, indiferent de forma de învățământ, pentru toți anii de studii, activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect, precum și 
susținerea examenelor aferente semestrului al II-lea și a examenelor de finalizare a studiilor licență și disertație, sesiunea de vară 2022 să se 
desfășoare on site, urmând a se elabora o procedură pentru cazurile excepționale din cauza pandemiei de Covid-19. 
 
Art.2. Senatul Universitar a aprobat ca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, cursul de formare psihopedagogică Nivel II în 
regim comasat postuniversitar să se desfășoare online. 
 
Art.3. Senatul Universitar a aprobat comisia de analiză disciplinară pentru PANĂ Liliana – angajată ca muncitor necalificat în cadrul cantinei 
studenţesti, care a lipsit nemotivat de la serviciu în cursul anului 2021 de 8 ori, nu îşi îndeplineşte atribuţiile specificate în Fişa postului, are un 
comportament neadecvat faţă de colegi şi studenţi, nu respectă programul de lucru, încalcă în mod repetat şi constant art. 75 din Regulamentul 
intern al UPG Ploieşti, fapte care pot constitui abatere disciplinară în condiţiile art. 72, alin. (8), art. 78, alin. (14) din acelaşi Regulament intern 
al UPG Ploieşti – Cod R 01-03/10.01.2019 – cu următoarea componenţă: 

1. Prof.univ.dr. Andrei Jean Vasile – Preşedinte; 
2. Conf. univ. dr. – Oprea Gabriela – Membru; 
3. Şef lucrări dr. ing. – Prundurel Alina Petronela – Membru; 
4. Dl. Brânzoi Marius Cătălin – Invitat; 
5. Dl. Ciutac Petruţ – Invitat; 
6. Dna. Stancu Maria Daniela – Invitat. 

 
 
 
PREŞEDINTE SENAT, 
Conf. univ. dr. ing. Aurelia Pătrașcu 

Avizat pentru legalitate, 
Consilier Juridic Marius Bratosin 
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