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UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 
 

METODOLOGIA 
DE ACORDARE A PREMIILOR ŞI MENŢIUNILOR ÎN CADRUL 

MANIFESTÃRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A CONCURSURILOR 
PROFESIONALE  STUDENŢEŞTI 

 
 

Prezenta metodologie fost elaborată în baza următoarelor acte normative: 
 Legea învăţământului nr.84/1995, modificată şi completată în 

conformitate cu Legea nr. 354/2004; 
 Ordinul MEdC nr. 3679/07.05.2007, privind cuantumurile 

premiilor şi menţiunilor care se acordă studenţilor în cadrul manifestărilor 
ştiinţifice studenţeşti organizate de către instituţiile de învăţământ superior 
de stat sau la nivel naţional; 

 Carta Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, inclusiv 
regulamentele, procedurile şi metodologiile anexate acesteia. 
 

Art. 1. Studenţii care obţin rezultate  deosebite în pregătirea 
profesională, dovedite prin valoarea lucrărilor prezetate la manifestările 
ştiinţifice studenţeşti sau prin nivelul performanţelor realizate în cadrul 
concursurilor profesionale studenţeşti, organizate la nivelul Universităţii 
Petrol – Gaze  din Ploieşti sau la nivel naţional, pot fi recmpensaţi prin 
acordarea de premii sau menţiuni. 

Art. 2. Cuantumurilor premiilor şi menţiunilor care se pot acorda 
studenţilor Universitaţii Petrol – Gaze din Ploieşti sunt cuprinse în Anexa 1, 
parte integrantă a acestei Metodologii.  

Art. 3. Premiile şi menţiunile la manifestările ştiinţifice şi la 
concursurile profesionale studenţeşti organizate la nivelul Universităţii 
Petrol – Gaze  din Ploieşti se vor acorda, pentru fiecare secţiune a 
manifestării sau concursului, din fondurile alocate Universităţii             
Petrol – Gaze din Ploieşti de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului.  

Art. 4. Premiile şi menţiunile la manifestările ştiinţifice şi la 
concursurile profesionale studenţeşti organizate la nivelul facultăţilor, 
catedrelor sau departamentelor din Universitatea Petrol – Gaze  din Ploieşti, 
se vor acorda, pentru fiecare secţiune a manifestării sau concursului, din 
veniturile proprii ale Universităţii   Petrol – Gaze din Ploieşti. 

Art. 5. Manifestările ştiinţifice şi concursurile profesionale 
studenţeşti, organizate în cadrul Universităţii Petrol – Gaze  din Ploieşti, se 
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aprobă de conducerea universităţii cu cel puţin două luni înainte de data 
programată pentru începerea manifestării sau concursului. 

Art. 6. Premiile şi menţiunile prevăzute de prezenta Metodologie 
pentru manifestările ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul Universitaţii 
Petrol – Gaze din Ploieşti se pot acorda numai dacă manifestarea  ştiinţifică 
respectă următoarele prevederi: 

 comitetul de iniţiativă, desemnat la nivelul la care se organizează 
manifestarea (catedră sau departament, facultate, universitate) a înaintat 
pentru aprobare, odată cu cererea pentru aprobarea manifestării, comitetul de 
organizare, comitetul ştiinţific şi secţiunile manifestării;  

 comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific au elaborat şi au 
adus la cunoştinţa participanţilor la manifestarea ştiinţifică, cu cel puţin două 
săptămâni înainte de începerea manifestării, criteriile de evaluare şi 
ierarhizare a lucrărilor; 

 în fiecare secţiune a manifestării ştiinţifice s-au prezentat cel puţin 
12 lucrări; pentru îndeplinirea acestei prevederi, după înscrierea studenţilor 
la manifestare se pot face modificări de organizare, în sensul comasării unor 
secţiuni cu tematică asemănătoare şi asigurării unei participări consistente în 
fiecare secţiune a manifestării; 

 un student nu a participat în cadrul manifestării cu mai mult de o 
lucrare (realizată individual sau în colaborare); 

 pe parcursul unui an universitar nu se va organiza, la  acelaşi nivel 
(catedră / departament, facultate, universitate), mai mult de o manifestare 
ştiinţifică adresată studenţilor dintr-un anumit domeniu. 

Art. 7. Premiile şi menţiunile prevăzute de prezenta Metodologie 
pentru concursurile profesionale studenţeşti organizate în cadrul 
Universitaţii Petrol – Gaze din Ploieşti se pot acorda numai dacă concursul 
respectă următoarele prevederi: 

 comitetul de iniţiativă, desemnat la nivelul la care se organizează 
concursul (catedră sau departament, facultate, universitate) a înaintat pentru 
aprobare, odată cu cererea pentru aprobarea desfăşurării concursului, 
comitetul de organizare, comitetul ştiinţific şi secţiunile concursului; dacă 
concursul profesional la nivelul universităţii trebuie să desemneze 
participanţi la faza naţională, secţiunile concursului trebuie să fie aceleaşi ca 
ale concursului naţional. 

 comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific au elaborat şi au 
adus la cunoştinţa participanţilor la manifestarea ştiinţifică, cu cel puţin o 
lună înainte de începerea concursului, criteriile de înscriere la concurs a 
studenţilor, tematica şi bibliografia şi regulamentul de desfăşurare a 
concursului şi de evaluare  a participanţilor; 
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 în fiecare secţiune a concursului profesional s-au înscris cel puţin 
12 studenţi;  

 pe parcursul unui an universitar nu se va organiza, la  acelaşi nivel 
(catedră / departament, facultate, universitate), mai mult de un concurs 
profesional adresat studenţilor dintr-un anumit domeniu. 

Art. 8. În cadrul fiecărei secţiuni a unei manifestări ştiinţifice sau al 
unui concurs profesional se poate acorda cel mult câte un premiu din fiecare 
categorie (Premiul I, Premiul II şi Premiul III), respectiv o singură menţiune. 
Pentru punctaje egale, valoarea premiului se împarte în mod egal, între 
lucrările care obţin punctaje egale sau între concurenţii care obţin acelaşi 
punctaj, iar la manifestările ştiinţifice premiile se acordă pe lucrări, suma 
alocată premiului trebuind să fie distribuită în mod egal tuturor studenţilor 
care au participat la elaborarea lucrării. 

Art. 9. Conducerea universităţii aprobă lista lucrărilor sau a 
studenţilor care urmează să fie premiaţi, în baza referatului preşedintelui 
comisiei secţiunii manifestării sau al preşedintelui comisiei de concurs. 
Referatul trebuie să aibă anexată  lista cu lucrările prezentate la manifestarea 
ştiinţifică, precum şi autorii acestor lucrări sau după caz, lista studenţilor 
care au susţinut concursul profesional studenţesc. 

Art. 10. În cazul obţinerii unor premii şi menţiuni de către studenţii 
Universităţii Petrol – Gaze  din Ploieşti la manifestări ştiinţifice sau   
concursuri profesionale studenţeşti  organizate la nivel naţional sau 
internaţional, conducerea Universităţii Petrol – Gaze  din Ploieşti poate 
acorda  acestor studenţi, din veniturile proprii, suplimente la premiile 
obţinute, în cuantumuri de până la 50 % din valoarea premiilor şi 
menţiunilor obţinute la manifestarea sau concursul naţional sau internaţional. 
Aceste suplimente se acordă pentru fiecare premiu sau menţiune obţinută la 
un concurs profesional, respectiv pentru fiecare lucrare premiată la o 
manifestare ştiinţifică (se distribuie în mod egal tuturor studenţilor care au 
participat la elaborarea lucrării), pe baza unui referat întocmit de decanul 
facultăţii la care sunt înmatriculaţi studenţii, la care sunt anexate copii ale 
diplomelor obţinute. 

Art. 10. Pentru mărirea cuantumului premiilor şi menţiunilor acordate 
studenţilor  Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti care obţin  rezultate 
deosebite la manifestările ştiinţifice şi concursurile profesionale studenţeşti, 
se recomandă ca organizatorii şi coordonatorii acestor activităţi să găsească 
şi alte surse de finanţare (de exemplu, sponsori) 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Şedinţa 
Senatului UniversităţiiPetrol-Gaze din Ploieşti 
din data de  .14.06.2007.   
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Anexa 1 
 
 

CUANTUMURILE PREMIILOR SI MENŢIUNILOR CARE POT FI 
ACORDATE STUDENŢILOR ÎN CADRUL MANIFESTÃRILOR 

ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 
 

   
1. Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate la nivelul Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti  
 

                        Premiul I:                                     120 lei 
                        Premiul II:                                      95 lei 
                        Premiul III:                                     70 lei 
                        Menţiune:                                       60 lei 
 
2. Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate la nivelul facultăţilor din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
                        Premiul I:                                       100 lei 
                        Premiul II:                                       80 lei 
                        Premiul III:                                      60 lei 
                        Menţiune:                                        40 lei 
 
   3. Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate la nivelul catedrelor/ 
departamentelor  din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
                        Premiul I:                                         80 lei 
                        Premiul II:                                        65 lei 
                        Premiul III:                                       50 lei 
                        Menţiune:                                         30 lei 
 
   4. Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate la nivel naţional, aprobate 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
  
                        Premiul I:                                       240 lei 
                        Premiul II:                                      190 lei 
                        Premiul III:                                     140 lei 
                        Menţiune:                                       120 lei 
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