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Art. 1. Prezentul regulament se referă la ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat în 

conformitate cu prevederile  Legii nr. 224/2005. 

 

Art. 2. Ocuparea iniţială a locurilor finanţate de la bugetul de stat se realizează pe baza rezultatelor 

obţinute la examenul de admitere în UPG Ploieşti, conform regulamentului propriu de admitere. 

Situaţia astfel stabilită este valabilă pe parcursul întregului an I de studii. 

 

Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor facultăţilor/programelor de studiu 

(exclusiv doctorat) din cadrul UPG Ploieşti. 

 

Art. 4. La începutul anului universitar fiecare facultate evaluează numărul locurilor rămase 

disponibile, pe specializări şi ani de studiu, ce urmează a fi ocupate de studenţii cu taxă în condiţiile 

prezentului regulament. 

Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care studenţii care le ocupă, 

nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.5 din Contractul anual de studii universitare (Studenţii 

fără taxă care nu obţin numărul de credite necesare trecerii în anul următor de studii, pierd locul 

finanţat de la bugetul de stat.) 

 

Art.5. Studenţii fără taxă, care au pierdut locul bugetat pot continua studiile universitare în regim cu 

taxă. 

 

Art. 6. Ocuparea locurilor rămase disponibile în condiţiile art.4. se face pe baza clasificării 

studenţilor cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a Criteriilor şi standardelor de 

performanţă, aprobate de Senatul UPG Ploieşti (anexă). 

 

Art. 7. Procesul  de evaluare şi de ocupare a locurilor bugetate se desfăşoară anual, după sesiunea 

din toamnă. Pentru buna desfăşurare a activităţilor de evaluare şi atribuire de locuri finanţate de la 

buget, se instituie o comisie formată din: decan (sau un prodecan), un cadru didactic membru al 

Consiliului Facultăţii, secretarul şef al facultăţii şi un student membru al Consiliului Facultăţii. 

Comisia se propune de către decan şi se aprobă prin decizia rectorului. 

 

Art.8. În cazul transferului unui student care ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat, acesta va 

deţine acelaşi statut dacă îndeplineşte criteriile şi standardele de performanţă specifice universităţii 

la care se transferă. Ambele instituţii vor comunica ministerului de profil schimbarea intervenită, 

pentru a se opera transferul resurselor financiare corespunzătoare. 

 

Art.9. Redistribuirea anuală a studenţilor pe locuri bugetate şi locuri cu taxă se finalizează înainte 

de expirarea termenului pentru plata primei tranşe din taxa de şcolarizare. 

 

Art.10. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul UPG şi se aplică 

începând cu anul universitar 2012-2013 studenţilor admişi în anul I. 
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ANEXĂ 

 

CRITERII ŞI STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 

PENTRU REDISTRIBUIREA ANUALĂ A LOCURILOR FINANŢATE 

DE LA BUGETUL DE STAT 

 

Art.1. Criteriile şi standardele de performanţă pe baza cărora se ierarhizează studenţii pentru 

ocuparea locurile finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile sunt următoarele: 

1.1. Realizarea obligaţiilor didactice prin promovarea disciplinelor prevăzute în planul de 

învăţământ al anului universitar pentru care se face evaluarea, concretizate în obţinerea 

statutului de integralist (60 de credite). Nu se iau în considerare creditele obţinute la 

disciplinele facultative. Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează 

statutul de integralist (de exemplu, un student care este integralist al anului II şi ar putea 

trece la buget conform mediei, dacă în anul I a avut un examen restant nu mai 

beneficiază de această facilitate). 

1.2. Studenţii integralişti se ierarhizează în funcţie de media ponderată a notelor obţinute, 

calculată la sfârşitul anului căruia se realizează evaluarea. 

 

Art.2. În situaţia în care nu există suficienţi studenţi integralişti pentru ocuparea locurilor bugetate, 

locurile rămase vacante pot fi ocupate şi de studenţi neintegralişti, în ordinea descrescătoare a 

mediilor. În acest caz, media ponderată se va calcula luând în calcul nota 0 (zero) pentru fiecare 

examen nepromovat. 

 

Art.3. În cazul în care pentru un loc bugetat ce intră în procedura de redistribuire sunt eligibili mai 

mulţi studenţi cu aceeaşi medie, se va proceda la departajarea acestora pe baza următoarelor criterii 

subsidiare, în această ordine: 

1. Pentru studenţii integralişti:  

a) nota obţinută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior sau media notelor la 

aceste examene dacă sunt mai multe discipline ce au numărul maxim de credite 

b) dacă egalitatea se menţine, următorul criteriu de departajare este: 

b.1 media obţinută la examenul de admitere la studii de licenţă, respectiv master, după caz, 

pentru studenţii ce finalizează anul I de studii de licenţă sau masterat; 

b.2 media obţinută în anul I de studii, pentru studenţii ce finalizează anul II de studii de 

licenţă. 

2. Pentru studenţii neintegralişti: 

a) nota obţinută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior sau media notelor; la 

aceste examene dacă sunt mai multe discipline ce au numărul maxim de credite. 

b) dacă egalitatea se menţine, următorul criteriu de departajare este: 

b.1 media obţinută la examenul de admitere la studii de licenţă, respectiv master, după caz, 

pentru studenţii ce finalizează anul I de studii de licenţă sau masterat; 

b.2 media obţinută în anul I de studii, pentru studenţii ce finalizează anul II de studii de 

licenţă. 

 

Art. 4. Prezentele criterii şi standarde de performanţă intră în vigoare începând cu anul I, din anul 

universitar 2012-2013 şi devin operative începând cu 1 octombrie 2013. 
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Art. 5. Prezentele criterii si standarde de performanţă sunt anexă la Regulamentul privind 

ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat. 
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