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INTRODUCERE 
 

Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (UPG) este elaborat în conformitatea cu prevederile din: 

- Legea educaţiei naţionale şi a actelor normative care completează dispoziţiile acestei legi.  

- Carta Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 

- Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite 

transferabile la Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti HS nr. 1423/2013; 

- Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- Metodologia de întocmire a ştatelor de funcţii ale personalului didactic şi a fişelor posturilor 

pentru anul universitar 2013 – 2014, HS. nr. 1595/2013; 

- Legea nr. 49/2013 – modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare 
 

 

Capitolul 1 

PREVEDERI GENERALE 
 

Art. 1.  
(1) Prezentul regulament cuprinde principiile şi prescripţiile privind organizarea şi desfăşurarea 

ciclului de studii universitare de doctorat la Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti, ciclu denumit 

în continuare doctorat.   

(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea 

cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Doctoratul are două componente: un program de 

pregătire universitară avansată şi un program de cercetare ştiinţifică. 
 

Art. 2.   

(1) In conformitate cu prevederile din Codul Studiilor Universitare de Doctorat şi Legea 

nr.288/2004 , doctoratul este de două tipuri: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional. 

(2) Potrivit specificului domeniilor sale fundamentale de pregătire şi aprobărilor pe care le deţine 

din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este 

Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – IOSUD numai pentru tipul de 

doctorat ştiinţific. 
(3) Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, fiind un tip distinct de 

învăţare prin şi pentru cercetare, care permite persoanei admise la un astfel de program, denumită în 

continuare student-doctorand, să obţină atât competenţe de vârf într-un domeniu specializat de 

studiu, cât şi aptitudini personale şi manageriale generice pentru: 

- a elabora proiecte de cercetare ştiinţifică în vederea obţinerii mijloacelor necesare finanţării lor, 

- a analiza critic, a evalua şi a sintetiza idei noi şi complexe şi, pe această bază, a descoperi soluţii 

inovative, 

- a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetarea ştiinţifică, 

- a monitoriza permanent calitatea şi performanţa în propria activitate şi în activitatea echipei din 

care face parte, 

- a comunica eficient cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului 

său de cercetare ştiinţifică, 
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- a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul actual al 

societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. 

 

Art. 3.   

(1) Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă 

redusă. 

(2) În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se organizează numai doctorat ştiinţific. 

(3) În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti doctoratul se organizează în regim de finanţare de la 

bugetul de stat sau în regim cu taxă. 

(4) Doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de stat se organizează numai în limita locurilor 

alocate anual de Ministerul Educaţiei, iar doctoratul în regim cu taxă se organizează în limita 

locurilor stabilite anual de către Senatul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, pe baza legislaţiei 

în vigoare şi cu respectarea cerinţelor privind asigurarea calităţii. 

 

 

Capitolul 2 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI CA IOSUD 

 

Art. 4.  

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti are calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat – IOSUD, aprobată de Ministerului Educaţiei Naţionale şi atestată prin 

ordin al ministrului educaţie şi cercetării, pentru domeniile fundamentale şi domeniile de doctorat 

prezentate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Art. 5.    
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti în calitate de IOSUD are următoarele obligaţii:  

- să organizeze întreaga activitate a ciclului de studii universitare de doctorat în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament, care detaliază cadrul instituţional, legal şi contractual, 

normele de conduită etică şi profesională şi aspectele de natură financiară privind aceste studii; 

- să efectueze cu operativitate modificările necesare armonizării permanente a prevederile 

prezentului regulament cu legislaţia în vigoare;  

- să aplice politica în domeniul calităţii tuturor activităţilor din domeniul studiilor universitare de 

doctorat şi să includă în Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii în Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploieşti aspectele specifice acestor studii; 

- să elaboreze şi să publice un Raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, 

însoţit de sinteze ale tezelor de doctorat susţinute în anul respectiv;  

- să se preocupe continuu de asigurarea bazei materiale proprii pentru realizarea activităţilor din 

cadrul studiilor universitare de doctorat şi de realizarea convenţiilor de colaborare cu alte 

universităţi şi institute de cercetare pentru organizarea de studii universitare de doctorat în 

cotutelă, pentru formarea de consorţii sau pentru utilizarea în comun a bazei materiale destinate 

cercetării ştiinţifice.  
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Art. 6.   
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti în calitate de IOSUD are următoarele drepturi:  

- să elaboreze planurile de învăţământ, programele analitice şi de cercetare pentru toate domeniile 

de doctorat pentru care are aprobare din partea Ministerului Educaţiei Naţionale; 

- să stabilească criteriile de admitere la doctorat, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

- să numească toate comisiile de admitere la doctorat şi de examinare a doctoranzilor în cadrul 

studiilor universitare de doctorat; 

- să emită ordin de exmatriculare a doctoranzilor în cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc cu 

exigenţă, în bune condiţii şi la termenele fixate toate sarcinile prevăzute în Planul individual al 

programului de pregătire universitară avansată şi în lanul individual al programului de pecetare 

ştiinţifică; 

- să stabilească anual cuantumul taxelor de studii pentru doctoranzii in regim cu taxă, modalităţile 

şi termenele de plată a taxelor, modalităţile de actualizare a acestora şi penalităţile care se 

percep la depăşirea termenelor de plată a taxelor; 

- să încaseze în fiecare an universitar taxa prevăzută în contractul anual de studii, încheiat la 

începutul anului universitar respectiv; 

- să perceapă penalităţi de întârziere, în cuantumul prevăzut în contractul anual de studii, pentru 

neplata taxelor de studii la termenele stabilite; 

- să emită ordin de exmatriculare a doctoranzilor în cazul în care termenul scadent pentru plata 

taxelor de studii este depăşit. 

 

 

Capitolul 3 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

Art. 7.  

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în cadrul UPG 

numai prin Şcoli doctorale. 

(2) În cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este constituită o singură Şcoală doctorală 

asociată facultăţilor: Inginerie Mecanică şi electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor şi Tehnologia 

Petrolului şi Petrochimie. 

(3) Şcoala doctorală din UPG funcţionează în cadrul general stabilit prin dispoziţiile legislative în 

vigoare, respectând Carta universitară, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat din UPG. 

(4) În structura UPG Şcoala Doctorală are rang egal cu cel al unui departament şi poate organiza 

centre sau laboratoare de cercetare conform legislaţiei în vigoare. 

(5) Relaţiile de afiliere dintre Şcoala doctorală şi alte structuri ale instituţiilor componente ale UPG 

sunt stabilite prin Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat din UPG. 

 

Art.8. 

(1) Şcoala doctorală este condusă de un director al Şcolii doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale. 

Directorul Şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul Şcolii doctorale este 

asimilat consiliului departamentului. 
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(2) Din consiliul Şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul Şcolii doctorale în 

proporţie de maxim 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul, 

restul fiind completat cu membri din afara Şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a 

căror activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din 

sectoarele industriale şi socioeconomice relevante. 

(3) Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală, în cadrul consiliului şcolii doctorale 

este stabilit de Consiliul de administraţie al universităţii. 

(4) Membrii consiliului Şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală respectivă. 

(5) Mandatul consiliului Şcolii doctorale este de 5 ani. 

(6) Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului Şcolii doctorale care îşi finalizează studiile doctorale 

în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice 

a tezei de doctorat. 

(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului Şcolii doctorale se organizează alegeri 

parţiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului Şcolii doctorale. 

(8) Consiliul Şcolii doctorale este condus de către directorul Şcolii doctorale, care este recomandat 

de Consiliul de Administraţie al universităţii şi numit de către Senatul UPG. 
 

Art.9. 

(1) Regulamentul Şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct şi egal al majorităţii 

absolute a conducătorilor de doctorat membri ai Şcolii respective. 

(2) Regulamentul Şcolii doctorale se aprobă de către Senatul UPG. 
 

 

Capitolul 4 

CONDUCATORUL DE DOCTORAT ŞI COMISIA DE ÎNDRUMARE 
 

Art. 10.    
(1) La Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti pot fi conducători de doctorat persoanele care au 

obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale, 

precum şi persoanele care dobândesc acest drept potrivit acestei legi.  

(2) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie 

să aibă un contract de muncă cu UPG şi să fie membri ale unei şcoli doctorale.  

(3) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a 

obţinut acest drept şi într-o singură IOSUD. 

(4) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum  10 studenţi-doctoranzi, aflaţi în 

diverse stadii ale studiilor de doctorat. 

(5) În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de conducere de 

doctorat în cadrul altei IOSUD care organizează doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate 

realiza cu aprobarea celor două senate universitare. Cererea se adresează rectorului universităţii şi 

trebuie avizată de către directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD). 

Acordul celor două instituţii (IOSUD) se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de 

doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii. 

(6) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD decât 

în cea în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat necesită clarificarea situaţiei 

doctoranzilor între cele două instituţii implicate (IOSUD) şi încheierea unui contract individual de 

munca cu IOSUD unde îşi va desfăşura activitatea. 
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(7) Calitatea de conducător de doctorat se pierde automat prin încetarea contractului de muncă la 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti sau, în cazul afilierii, la universitatea sau institutul de 

cercetare din care a provenit şi poate fi retrasă de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile 

precizate la Art. 170 din Legea educaţiei naţionale, ca urmare a nerespectării standardelor de calitate 

sau de etică profesională. Doctoranzii îndrumaţi de persoana care şi-a pierdut sau căreia i-a fost 

retrasă calitatea de conducător de doctorat sunt redistribuiţi altor conducători de doctorat din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti sau afiliaţi acestei IOSUD.  

(8) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, 

formată din alţi 3 membrii care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, 

din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. 

(9) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării 

cu studentul-doctorand. 

 

Art.11.    
Conducătorul de doctorat are, în această calitate, următoarele obligaţii:  

- să întocmească periodic documentaţia de autoevaluare în vederea validării sau revalidării sale în 

calitatea de conducător de doctorat; 

- să îndrume doctoranzii astfel încât să aplice politica de asigurare a calităţii tuturor activităţilor 

din planurile individuale de pregătire universitară avansată şi din planurile individuale ale 

programelor de cercetare ştiinţifică; 

- să contribuie la elaborarea planului de învăţământ şi a programelor analitice corespunzătoare 

programului de pregătire universitară avansată a doctoranzilor, înmatriculaţi la domeniul pentru 

care are calitatea de conducător de doctorat; 

- să stabilească împreună cu studentul-doctorand tema proiectului de cercetare ştiinţifică; 

- să asigure accesul studentului-doctorand la baza materială de care dispun laboratoarele pe care 

le conduce conducătorul de doctorat, pentru realizarea tuturor activităţilor din cadrul studiilor 

universitare de doctorat; 

- să informeze conducerea universităţii în cazul unei activităţi necorespunzătoare a studentului-

doctorand; 

- să propună conducerii I.O.S.U.D. exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu respectă 

programul sau încalcă regulile de conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică.  

 

Art. 12.    
Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi:  

- să consilieze fiecare student-doctorand la întocmirea Planului individual al programului de 

pregătire universitară avansată şi Planului individual al programului de cercetare ştiinţifică ; 

- să avizeze în vederea susţinerii rapoartele de cercetare (referatele de doctorat) ale studentului-

doctorand, care îndeplinesc recomandările şi exigentele privind calitatea, formulate de 

conducătorul de doctorat; 

- să propună, cu respectarea legislaţiei în vigoare, spre aprobare conducerii universităţii 

componenţa comisiilor pentru susţinerea de către studentul-doctorand a examenelor, a 

rapoartelor de cercetare (referatelor de doctorat) şi a tezei de doctorat; 

- să facă parte din comisiile pentru susţinerea de către studentul-doctorand a examenelor, a 

rapoartelor de cercetare (referatelor de doctorat) şi a tezei de doctorat; 
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- să decidă dacă teza de doctorat poate fi propusă spre aprobare conducerii universităţii pentru 

susţinerea publică; 

- să solicite consiliului Şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-

doctorand în cazul în care activitatea acestuia este necorespunzătoare; 

- să beneficieze de prevederile legale şi de hotărârile conducerii Universităţii Petrol – Gaze din 

Ploieşti privind normarea activităţii de conducere de doctorat.  

 

 

Capitolul 5 

STUDENTUL-DOCTORAND 
 

Art. 13.    
Conform Legii educaţiei naţionale, Art. 164, studenţii doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau 

oricare dintre membrii IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă 

determinată. 

 

Art. 14.   
(1) Pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat studentul-doctorand are următoarele 

drepturi: 
a)  să beneficieze de condiţiile de studiu garantate prin lege; 

b) să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de 

lectură, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultură şi celelalte mijloace puse la dispoziţia sa 

de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti pentru respectarea tuturor standardelor de 

calitate privind activităţile de doctorat; 

c) să aleagă, pe baza planului de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată, 

disciplinele opţionale şi facultative pe care urmează să le studieze, cu respectarea direcţiilor de 

aprofundare stabilite de comun acord cu conducătorul de doctorat; 

d) să solicite conducătorului de doctorat şi cadrelor didactice sau personalului de îndrumare a 

activităţilor de doctorat, în cadrul activităţilor organizate, clarificarea unor aspecte, teme, 

subiecte sau probleme cuprinse în programul de doctorat; 

e) să obţină toate informaţiile privind evaluarea pregătirii sau activităţii sale pe parcursul 

doctoratului şi acordarea calificativelor primite şi să adreseze, în condiţiile şi cu respectarea 

termenelor precizate la Art. 32 din prezentul regulament, contestaţii sau solicitări de reevaluare 

sau renotare;  

f) să participe la activităţile formaţiilor artistice şi sportive studenţeşti coordonate de 

Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti prin Casa de cultură sau prin Clubul sportiv 

universitar; 

g) să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele normative, 

regulamentele şi legile în vigoare privind acordarea acestora; 

h) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, în condiţiile legale privind acordarea acesteia; 

i) să fie cazat în căminele studenţeşti şi să ia masa la cantina – restaurant a universităţii, în 

condiţiile prevăzute de regulamentele de funcţionare a căminelor şi cantinei – restaurant 

aparţinând Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 
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j) să participe la toate activităţile şi manifestările sociale, culturale şi sportive organizate în 

cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti sau la care Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploieşti este parteneră sau invitată; 

k) studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de 

doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care 

depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub 

incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu 

plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru 

şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

l) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Şcolii Doctorale şi în Senatul Universităţii potrivit 

prezentului regulamentului şi ale Cartei Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

m) să solicite Consiliului Şcolii Doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, schimbarea 

conducătorului său de doctorat. 

(2) După susţinerea tezei de doctorat, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti eliberează o 

adeverinţă care atestă că perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de 

doctorat la forma de învăţământ cu frecvenţă constituie vechime în muncă. 

(3) Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contractul de 

studii doctorale şi susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile Art. 41şi 42 din prezentul 

regulament primesc titlul de doctor în domeniul de studiu în care au efectuat doctoratul. 

 

Art. 15.    
Studentul-doctorand are, în această calitate, următoarele obligaţii: 

a) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate sarcinile ce-i revin potrivit 

contractului de studii doctorale pe care l-a semnat;  

b) să respecte normele de disciplină universitară, să aibă o comportare civilizată, o ţinută demnă, 

corectă şi îngrijită, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu colegii, cu cadrele didactice, 

cu personalul tehnico – administrativ, precum şi cu celelalte persoane cu care vine în contact în 

cadrul universităţii şi în afara acesteia şi să respecte normele de convieţuire ale comunităţii 

universitare şi ale colectivităţii sociale din care face parte; 

c) să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul universităţii, sa le 

întreţină şi să le păstreze în bună stare; studentul-doctorand vinovat de degradarea sau 

distrugerea unor astfel de bunuri va fi obligat la repararea prejudiciului produs; 

d) să achite taxele de studii în termenele la care s-a obligat prin semnarea contractului de studii 

doctorale; nerespectarea acestei obligaţii atrage plata unor penalităţi şi/sau aplicarea unor 

sancţiuni;  

e) să respecte prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte regulamente sau acte normative 

care reglementează activităţile desfăşurate în Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. 

 

Art. 16.    
(1) Studentul-doctorand admis la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile alocate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale pentru doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de stat, poate 

obţine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de Universitatea Petrol – Gaze din 

Ploieşti.  

(2) Conform prevederilor contractului de studii doctorale, bursa de doctorat se poate obţine prin 

concurs pentru fiecare dintre cele două componente ale doctoratului: programul de pregătire 
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universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică. Bursa se suspendă automat pentru 

perioadele de întrerupere a doctoratului aprobate de conducerea Universităţii Petrol – Gaze din 

Ploieşti, la cererea studentului-doctorand. 

(3) Bursa de doctorat reprezintă o indemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru 

perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pentru perioada 

programului de cercetare ştiinţifică. Bursa de doctorat se acordă din veniturile Universităţii Petrol – 

Gaze din Ploieşti provenite din sumele alocate în acest scop de la bugetul de stat, din veniturile 

proprii obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică, din donaţii sau sponsorizări cu această 

destinaţie, în condiţiile legii. 

(4) Studentul-doctorand exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la Art. 15 din 

prezentul Regulament pierde statutul de student-doctorand, inclusiv dreptul la bursa de doctorat, 

dacă a fost bursier. 
 

 

Capitolul 6 

ADMITEREA LA DOCTORAT 
 

Art. 17.   

(1) Admiterea la doctorat se realizează prin concurs organizat la nivelul Universităţii Petrol – Gaze 

din Ploieşti, pentru fiecare domeniu de doctorat prevăzut în Anexa 1 a prezentului Regulament 

conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

(2) Concursul de admitere la doctorat se organizează anual, în luna septembrie, conform unui 

calendar, aprobat de Consiliul Şcolii Doctorale şi adus la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi 

includere pe site-ul universităţii, cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea concursului, care 

cuprinde următoarele etape: 

- înscrierea candidaţilor 

- susţinerea examenului de competenţă lingvistică 

- susţinerea probei de admitere 

- validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea 

doctoranzilor 

(3) Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:  

- Ministerul Educaţiei Naţionale în regim de finanţare de la bugetul de stat; 

- UPG, în calitate de IOSUD, în regim cu taxă.  

(4) Distribuţia locurile alocate pentru admiterea la doctorat este avizată de Consiliul Şcolii 

Doctorale şi aprobată de senat, pe fiecare domeniu de doctorat şi pe fiecare conducător de doctorat, 

pe baza propunerilor făcute în scris de conducătorii de doctorat. Înainte de desfăşurarea concursului 

de admitere la doctorat, locurile alocate pe baza ordinului ministrului educaţiei, naţionale, publicat 

în Monitorul Oficial al României, distribuite de senatul universitar pe domenii de doctorat şi pe 

conducători de doctorat, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare în avizierul „Doctorate” şi 

includere pe site-ul universităţii. 
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Art. 18.   
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii unui ciclu de 

studii universitare de masterat. 

(2) Absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de finalizare a studiilor 

eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au dreptul să participe la concursul de admitere la 

doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate face indiferent de 

domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă (sau echivalentă), de studii aprofundate sau 

de masterat. 

(4) Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de admitere la doctorat 

numai pe locurile alocate în regim cu taxă. 

 

Art. 19.   

(1) Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune un dosar de înscriere, care trebuie să 

conţină următoarele documente: 

a. cererea de înscriere (formularul prezentat în Anexa 2, se obţine de la Secretariatul 

Universităţii); 

b. o copie legalizată a certificatului de naştere şi copie simplă BI/CI; 

c. o copie legalizată a certificatului de căsătorie (acest document se depune numai de către 

candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie); 

d. o copie legalizată a diplomei de bacalaureat; 

e. câte o copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a diplomei de studii 

universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia; 

f. o copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a diplomei de studii aprofundate 

sau de masterat (acest document poate să lipsească din dosarul candidaţilor care se încadrează 

în prevederile Art. 3.4. din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere la studiile universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti;  

g. un Curriculum vitae şi o listă de lucrări ştiinţifice (în limba română); 

h. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat. 

(2) Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat se stabileşte anual de către 

Senatul universităţii.  

(3) Cadrele didactice din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti care participă pentru prima dată la 

concursul de admitere la doctorat sunt scutite integral de plata taxei de înscriere, iar celelalte 

categorii de personal din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti care participă pentru prima dată la 

concursul de admitere la doctorat beneficiază de o reducere cu 50 % a taxei de înscriere. Pentru alte 

categorii de candidaţi, reducerea cu până la 50 % a taxei de înscriere se aprobă de către conducerea 

Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, pe baza unei cereri scrise motivate şi documentate. 

 

Art. 20.   
(1) Examenul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, germană) se organizează şi se susţine la Catedra de Limbi şi Literaturi Străine din 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. 

(2) Probele examenului de competenţă lingvistică, conţinutul lor şi modul de susţinere a acestora se 

stabilesc de către Catedra de Limbi şi Literaturi Străine, se aprobă de către conducerea Universităţii 
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Petrol – Gaze din Ploieşti şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi includere pe site-ul 

universităţii, cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea concursului. 

(3) Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor la examenul de competenţă lingvistică se efectuează de 

către o comisie, formată dintr-un preşedinte şi doi membri, propusă de Catedra de Limbi şi 

Literaturi Străine şi aprobată de conducerea Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti. Activitatea 

componenţilor comisiei pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică a candidaţilor la 

concursul de admitere la doctorat nu se remunerează separat, fiind normată în Fişa postului cadrelor 

didactice din comisie, la capitolul ALTE ACTIVITATI, subcapitolul A VIII – Activităţi de 

evaluare, cu 0,5 ore/candidat. 

(4) Pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de competenţă lingvistică, comisia de 

examinare acordă fiecărui candidat unul din calificativele ADMIS sau RESPINS. Candidaţii care 

obţin calificativul ADMIS primesc un Certificat de competenţă lingvistică, redactat conform 

modelului prezentat în Anexa 3 a prezentului Regulament şi care se anexează la dosarul de 

înscriere, iar candidaţii care obţin calificativul RESPINS sunt excluşi din concursul de admitere şi 

nu au dreptul de a participa la etapa următoare a acestuia. 

(5) Candidatul la concursul de admitere la doctorat care a obţinut în ultimii 2 ani calendaristici un 

certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională poate anexa certificatul sau o 

copie legalizată a acestuia la dosarul de înscriere şi nu mai trebuie să susţină examenul de 

competenţă lingvistică.  

 

Art. 21.   
(1) Pentru susţinerea probei de admitere la doctorat se numeşte la nivelul fiecărei facultăţi, pentru 

fiecare domeniu de doctorat, în timpul perioadei de înscriere, câte o comisie alcătuită dintr-un 

preşedinte şi 4...6 membri. În comisia pentru susţinerea probei de admitere la doctorat a unei 

facultăţi pot fi incluşi conducători de doctorat şi alte cadre didactice din departamentele subordonate 

facultăţii, care au titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de conferenţiar universitar sau profesor 

universitar. Componenţii comisiei se propun de către conducătorii de doctorat, se avizează de către 

Consiliul Şcolii Doctorale, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Universităţii, care 

desemnează şi preşedintele comisiei, şi se numesc prin decizia rectorului Universităţii Petrol – Gaze 

din Ploieşti. 

(2) Activitatea din cadrul comisiei pentru susţinerea probei de admitere la doctorat nu se 

remunerează separat, fiind normată în Fişa postului cadrelor didactice din comisie, la capitolul 

ALTE ACTIVITATI, subcapitolul A VIII – Activităţi de evaluare, cu 0,5 ore/candidat.   

(3) Odată cu desemnarea comisiei pentru susţinerea probei de admitere la doctorat, Senatul 

universităţii stabileşte şi distribuţia pe facultăţi a numărului de locuri pe regimuri de finanţare (de la 

bugetul de stat sau cu taxă) şi a numărului de burse de doctorat care se atribuie doctoranzilor admişi 

la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

doctoratul în regim de finanţare de la bugetul de stat. 

 

Art. 22.   
(1) Comisia pentru susţinerea probei de admitere la doctorat stabileşte, pentru fiecare domeniu de 

doctorat, bibliografia cuprinzând lucrările de specialitate din care vor fi examinaţi candidaţii. 

Bibliografia va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi includere pe site-ul universităţii, 

înainte de desfăşurarea probei de admitere la doctorat. 

(2) Proba de admitere la doctorat are două componente distincte: 
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- susţinerea orală în faţa comisiei a unui scurt eseu (o scurtă expunere), elaborat(ă) în prealabil 

de fiecare candidat, în care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică şi 

bibliografia studiată şi se propune o temă a tezei de doctorat; această parte a probei constă din 

prezentarea eseului (expunerii) de către fiecare candidat şi formularea de răspunsuri la 

întrebările, legate de acesta (aceasta), adresate de comisie; 

- examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate; această parte a probă 

constă din formularea de răspunsuri la întrebările din bibliografia de specialitate adresate de 

comisie. 

(3) Fiecare dintre componenţii comisiei pentru susţinerea probei de admitere la doctorat acordă 

fiecărui candidat câte o notă (întreagă), de la 1 la 10, pentru fiecare din cele două componente ale 

probei de admitere; notele acordate unui candidat la fiecare componentă a probei nu pot să difere cu 

mai mult de două puncte, eventualele diferenţe mai mari trebuind să fie rezolvate pe loc, prin 

negocierea directă în cadrul comisiei, mediată de preşedintele acesteia.  

(4) Pentru fiecare candidat, media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a notelor obţinute la 

susţinerea eseului (expunerii) de prezentare a preocupărilor de cercetare ştiinţifică constituie media 

Me, media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a notelor obţinute la examinarea orală pe baza 

bibliografiei constituie media Mb, iar media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a mediilor Me 

şi Mb constituie media concursului de admitere la doctorat Mad.  

 

Art. 23.   
(1) Comisia pentru susţinerea probei de admitere la doctorat la nivelul fiecărei facultăţi întocmeşte 

câte o listă cu rezultatele concursului de admitere la doctorat pentru fiecare formă de învăţământ 

(cu frecvenţă şi fără frecvenţă), în care candidaţii examinaţi sunt ierarhizaţi în ordinea 

descrescătoare a mediilor concursului de admitere Mad. 

(2) Sunt declaraţi admişi la doctorat candidaţii cu Mad  7,00, al căror număr de ordine în lista cu 

rezultatele concursului de admitere ni este mai mic sau egal cu numărul de locuri alocat la forma de 

învăţământ la care au candidat Nl (ni  Nl). 

(3) Candidaţii declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă şi care îndeplinesc condiţiile 

legale ocupă, în ordinea descrescătoare a mediilor Mad şi în limita locurilor alocate Nlft, locurile 

finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) pentru programul de pregătire universitară avansată. 

(4) Candidaţii declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile finanţate de la 

bugetul de stat şi care îndeplinesc condiţiile legale ocupă, în ordinea descrescătoare a mediilor Mad 

şi în limita locurilor alocate Nlb  Nlft, locurile cu bursă de doctorat pentru prima componentă a 

doctoratului (programul de pregătire universitară avansată). 

(5) Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au realizat aceeaşi medie Mad 

se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:  

 a) media obţinută la prima componentă a probei de admitere la doctorat Me;  

 b) media generală a anilor de studii universitare de licenţă sau echivalente;  

 c) media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau echivalente. 

(6) Cadrele didactice din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti admise pe locurile alocate pentru 

forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţate de la bugetul de stat pot opta pentru întreruperea 

activităţii didactice în timpul doctoratului şi obţinerea bursei de doctorat sau pentru continuarea şi 

remunerarea activităţii didactice, fără a beneficia de bursă. 
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Art. 24.   
(1) Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de admitere la doctorat se depun în termen de 

24 de ore la secretariatul facultăţii la nivelul căreia s-a organizat comisia de susţinere a probei. 

(2) Decanul facultăţii la care s-a depus contestaţia propune, iar rectorul Universităţii Petrol – Gaze 

din Ploieşti numeşte prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie 

de specialişti pentru rezolvarea acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri, unul din membri 

fiind preşedintele comisiei în faţa căreia s-a susţinut proba de admitere la doctorat. 

(3) Comisia numită de rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti trebuie ca în termen de 24 de 

ore de la numire să rezolve contestaţia, să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele 

concursului de admitere la doctorat şi să comunice în scris candidatului rezultatul.  

 

Art. 25.   
(1) Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt validate prin semnare de către 

rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, care, cu acest prilej, poate decide şi redistribuirea 

între facultăţi a eventualelor locuri neocupate. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu conducătorul de doctorat şi cu 

rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, contractul de studii universitare de doctorat. 

(3) Candidaţii declaraţi admişi care au obţinut avizului favorabil al Consiliul şcolii doctorale şi care 

au semnat contractul de studii universitare de doctorat sunt înmatriculaţi şi capătă calitatea de 

doctoranzi prin decizie a rectorului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.  

 

 

Capitolul 7 

ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Art. 26.   

(1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani (6 semestre). In 

situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau 

experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la 

propunerea conducătorului de doctorat în limita fondurilor disponibile. Finanţarea poate fi de 

la bugetul de stat prin prelungirea grantului doctoral sau prin taxă. Susţinerea tezei de 

doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de 

doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat. 

(2) Duratele celor două componente ale doctoratului sunt, de regulă, următoarele: programul 

de pregătire universitară avansată – 2 semestre (1an); programul de cercetare ştiinţifică – 4 

semestre (2 ani).  

(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe în conformitate cu prevederile contractului de 

studii universitare de doctorat,  pe motive temeinice:  concediu de maternitate/paternitate,concediu 

pentru creşterea copilului, concediu medical avizat de dispensarul medical al Universităţii şi situaţii 

de forţă majoră, cu aprobarea rectorului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. 

(4) Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere cu perioadele cumulate ale 

întreruperilor aprobate de rectorul Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti. 

(5) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza de doctorat în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat (3 ani) şi eventualelor acte adiţionale la acesta, mai 
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are la dispoziţie o perioadă de maximum  4 ani, conform Legii 49/2013, pentru a finaliza şi susţine 

teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 

(6) În perioada specificată la aliniatul (5), studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de 

doctorat sau alt sprijin financiar acordat din granturile doctorale. 

(7) În perioada specificată la aliniatul (5) nu se alocă ore conducătorului de doctorat şi membrilor 

comisiei de îndrumare, cu excepţia lunii în care studentul-doctorand susţine public teza de doctorat. 

 

Art. 27.   
(1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat şi 

semnat de studentul-doctorand şi de Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti în calitate de IOSUD, 

reprezentată de rectorul universităţii şi de conducătorul de doctorat. In acest contract, întocmit pe 

baza modelului prezentat în Anexa 4 a acestui Regulament, sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile 

fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate 

cerinţele de asigurare a calităţii. 

(2) Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la 

cererea studentului-doctorand, conform contractului de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 28.   
(1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul Universităţii Petrol – 

Gaze din Ploieşti, având la bază Planul de învăţământ, avizat de Consiliul şcolii doctorale şi 

aprobat de Senatul universităţii, cu structura prezentată în Anexa 5 a acestui Regulament.  

(2) Planul de învăţământ cuprinde două categorii de discipline: 

- discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de doctorat, la care sunt prevăzute, pe 

lângă pregătirea individuală a doctoranzilor, 6…8 ore de activităţi didactice directe pe 

săptămână (cursuri, seminarii şi lucrări aplicative), respectiv 6…8 ore/săptămână  14 

săptămâni/semestru = 84…112 ore/semestru; activităţile didactice directe pot fi programate 

săptămânal sau comasat în cursul semestrelor, astfel încât să se asigure posibilitatea participării 

la aceste activităţi a tuturor doctoranzilor;  

- discipline de pregătire complementară, necesare pentru o inserţie rapidă a absolvenţilor pe 

piaţa muncii, la care pregătirea este asigurată numai prin munca independentă a doctoranzilor. 

(3) Planul de învăţământ pentru fiecare domeniu de doctorat este conceput în structură modulară, cu 

5 module de discipline opţionale: 3 module cu discipline de cunoaştere avansată şi 2 module cu 

discipline de pregătire complementară. Planul de învăţământ al fiecărui domeniu de doctorat este 

elaborat de conducătorii de doctorat în domeniul respectiv, este avizat de Consiliul Şcolii Doctorale 

şi este aprobat de Senatul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Planul de învăţământ pentru 

fiecare domeniu de doctorat va fi însoţit de Programele analitice generale ale tuturor disciplinelor 

cuprinse în modulele sale, elaborate de conducătorii de doctorat, şi aprobate de Consiliul Şcolii 

Doctorale. 

(4) Finalizarea studiilor la toate disciplinele din Planul de învăţământ se face prin examene, fiecare 

disciplină având prevăzute şi creditele transferabile care se alocă la promovarea ei.   

(5) Fiecare studentul-doctorand alege, cu consultarea conducătorului de doctorat, câte o disciplină 

din fiecare modul al planului de învăţământ, disciplinele alese fiind consemnate în Planul 

individual al programului de pregătire universitară avansată, întocmit pe formularul prezentat în 

Anexa 6 a acestui Regulament, care, după semnarea de către studentul-doctorand şi conducătorul de 
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doctorat şi aprobat de către Consiliul Şcolii Doctorale, este anexat la contractul de studii 

universitare de doctorat. 

(6) Planul individual al programului de pregătire universitară avansată cuprinde şi programarea 

examenelor la disciplinele cuprinse în acesta şi are anexate programele analitice ale acestor 

discipline, întocmite de conducătorul de doctorat prin selectarea din programele analitice generale 

ale capitolelor pe care studentul-doctorand trebuie să le aprofundeze pentru a putea realiza 

programul de cercetare ştiinţifică şi teza de doctorat; programarea examenelor se va face în perioada 

sesiunilor de examene corespunzătoare structurii anului universitar respectiv. 

 

Art. 29.    
(1) Programul de pregătire universitară avansată este organizat pe baza sistemului de credite 

transferabile, numărul de credite la disciplinele prevăzute în acest program (cu extinderea pe două 

semestre) fiind NCA = 60, iar numărul de credite pe fiecare semestru fiind NCS = 30. 

(2) Creditele sunt puncte alocate fiecărei discipline din planul de învăţământ pentru a cuantifica 

efortul (volumului de muncă) ce trebuie depus de un student-doctorand în scopul satisfacerii 

cerinţelor de pregătire la acea disciplină, acest efort cuprinzând participarea la activităţile didactice 

directe (cursuri, seminarii şi lucrări aplicative), pregătirea prin studiu individual, rezolvarea unor 

teme, aplicaţii sau studii de caz etc. 

(3) Creditele unei discipline sunt acumulate de studentul-doctorand integral la promovarea 

disciplinei, adică atunci când obţine o notă mai mare sau egală cu cinci la examenul prevăzută 

pentru disciplina respectivă; în consecinţă, numărul de credite alocat unei discipline nu poate fi 

divizat şi nu poate fi acumulat în etape sau pe părţi. 

 

Art. 30.   
Finalizarea programul de pregătire universitară avansată are la bază următoarele prescripţii: 

a) Promovează programul de pregătire universitară avansată şi poate fi admis la programul de 

cercetare studentul-doctorand care a acumulat cele NCA = 60 credite la disciplinele din planul 

de învăţământ; 

b) Poate fi admis la programul de cercetare, fără a fi promovat programul de pregătire 

universitară avansată, studentul-doctorand care a acumulat un număr de credite cuprins între 

46 şi 60 la disciplinele din planul de învăţământ; în acest caz, obţinerea creditelor obligatorii 

pentru promovarea programului de pregătire universitară avansată este amânată cel mult încă 

un semestru, iar în planul individual al programului său de pregătire universitară avansată se 

specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor programului de pregătire universitară 

avansată”; 

c) Studentul-doctorand care nu satisface nici una din condiţiile de mai înainte va fi exmatriculat.  

 

Art. 31.     
(1) Fiecare examen prevăzut în planul individual de pregătire avansată al unui student-doctorand se 

susţine (la data programată în planul individual al programului de pregătire universitară avansată) în 

faţa unei comisii alcătuite din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte şi două cadre 

didactice de specialitate; dacă disciplina la care se susţine examenul are prevăzute în planul de 

învăţământ activităţi didactice directe, din comisia de examinare trebuie să facă parte 

titularul/titularii disciplinei.  
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(2) Activitatea în cadrul comisiei pentru susţinerea unui examen la doctorat nu se remunerează 

separat, fiind normată în Fişa postului cadrelor didactice din comisie, la capitolul ALTE 

ACTIVITATI, subcapitolul A VIII – Activităţi de evaluare, cu 0,5 ore/student-doctorand. 

(3) Subiectele de examen se stabilesc în plenul comisiei în ziua susţinerii acestuia; de regulă, se 

formulează nsub = 3 … 4 subiecte, alese convenabil pentru evaluarea obiectivă a studentului-

doctorand. 

(4) Examenul se desfăşoară oral şi constă din prezentarea de către studentul-doctorand a 

cunoştinţelor sale privind fiecare subiect şi a răspunsurilor formulate de acesta la întrebările 

componenţilor comisiei de examinare. 

(5) Fiecare dintre componenţii comisiei pentru susţinerea examenului acordă studentului-doctorand 

câte o notă (întreagă), de la 1 la 10, pentru fiecare din subiectele de examen; notele acordate 

studentului-doctorand la fiecare subiect nu pot să difere cu mai mult de două puncte, eventualele 

diferenţe mai mari trebuind să fie rezolvate pe loc, prin negocierea directă în cadrul comisiei, 

mediată de preşedintele acesteia. 

(6) Aprecierea fiecărui subiect, notată Msub,i, i = 1 … nsub, este reprezentată de media aritmetică, cu 

două zecimale, nerotunjită, a notelor acordate la subiectul respectiv de componenţii comisiei de 

examinare, iar aprecierea la examen, notată Mex, este reprezentată de media aritmetică, cu două 

zecimale, nerotunjită a mediilor tuturor subiectelor, ( ,

1

subn

ex sub i sub

i

M M n


 ). Rezultatul examenului 

se comunică studentului-doctorand la sfârşitul susţinerii acestuia. 

(7) Un examen este promovat, dacă pentru toate subiectele (i = 1 … nsub ) este îndeplinită condiţia 

Msub,i  6,00 şi aprecierea la examen este Mex  7,00; odată cu promovarea examenului, studentul-

doctorand primeşte integral creditele alocate acestuia în planul de învăţământ. 

(8) Un examen nepromovat se poate reprograma o singură dată, la cel puţin două săptămâni de la 

prima susţinere, în cursul anului universitar în care studentul-doctorand efectuează programul său 

de pregătite universitară avansată. Studentul-doctorand care se încadrează în prevederile Art. 30 (b) 

din prezentul Regulament mai poate susţine o singură dată, în primul semestru al anului universitar 

următor celui în care a efectuat programul de pregătire universitară avansată, examenele 

nepromovate. 
 

Art. 32.   
(1) Studentul-doctorand poate contesta în scris, dacă condiţiile şi procedura utilizate la examinare 

nu au fost conforme prevederilor prezentului Regulament, rezultatul obţinut la un examen de 

doctorat. 

(2) Contestaţia se depune în termen de 24 de ore de la susţinerea examenului la secretariatul 

facultăţii căreia aparţine conducătorul de doctorat. 

(3) Decanul facultăţii la care s-a depus contestaţia propune, iar rectorul Universităţii Petrol – Gaze 

din Ploieşti numeşte prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie 

de specialişti pentru rezolvarea acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri, unul din membri 

fiind conducătorul de doctorat. 

(4) Comisia numită de rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti trebuie ca în termen de 3 zile 

de la numire să rezolve contestaţia. Rezultatul contestaţiei poate fi menţinerea notelor acordate la 

susţinerea examenului sau resusţinerea acestuia, fără a considera aceasta ca o reprogramare în 

sensul prevederilor Art. 31 (8) din prezentul Regulament. 
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Art. 33.  
(1) Pe parcursul anului universitar în care participă la programul de pregătire universitară avansată, 

fiecare student-doctorand elaborează, sub coordonarea directă a conducătorului său de doctorat, un 

proiect de cercetare ştiinţifică pe baza căruia se face admiterea la programul de cercetare ştiinţifică.  

(2) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună 

cu studentul-doctorandul, în corelaţie cu preocupările de cercetare ale studentului-doctorand şi cu 

programul său de pregătire universitară avansată, cu domeniul de specialitate al conducătorului de 

doctorat, cu politica şi programele Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti în domeniul cercetării 

ştiinţifice şi cu baza materială disponibilă. 

(3) Pentru promovarea în programul de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand susţine proiectul 

său de cercetare ştiinţifică, într-o şedinţă publică, organizată şi condusă de decanul facultăţii din 

care face parte conducătorul de doctorat, programată între 01 şi 15 octombrie din anul universitar 

următor celui în care studentul-doctorand a efectuat programul de pregătire universitară avansată. 

Susţinerea proiectului constă în prezentarea acestuia şi formularea de răspunsuri la întrebările 

adresate de membrii comisiei de evaluare. 

(4) Fiecare proiect de cercetare ştiinţifică este evaluat în şedinţa publică de susţinere de către o 

comisie formată din decanul facultăţii, conducătorul de doctorat şi doi membri, specialişti în 

domeniul de doctorat, cadre didactice cu gradul didactic de conferenţiar universitar sau profesor 

universitar sau cercetători cu gradul de cercetător ştiinţific gradul I sau II, din Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploieşti sau din universităţi sau instituţii care aparţin unor consorţii în care   Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploieşti este parte.  

(5) Componenţii comisiei de evaluare a fiecărui proiect de cercetare ştiinţifică se propun de către 

conducătorul de doctorat, se avizează de către Consiliul Scolii Doctorale şi se aprobă de către 

Consiliul de Administraţie. Activitatea din cadrul comisiei de evaluare a proiectelor de cercetare 

ştiinţifică se remunerează separat, în regim de plata cu ora, acordându-se 0,5 ore/student-doctorand. 

(6) Criteriile care trebuie utilizate la evaluarea proiectelor de cercetare ştiinţifică sunt: noutatea şi 

originalitatea temei, cunoaşterea de către studentul-doctorand a stadiului actual (la nivel naţional şi 

internaţional) al problematicii temei propuse pentru cercetare, claritatea precizării şi fundamentării 

obiectivelor şi activităţilor prevăzute în proiect, pertinenţa programării activităţilor, existenţa şi 

disponibilitatea surselor de finanţare şi a bazei materiale necesare cercetării.  

(7) Fiecare dintre componenţii comisiei pentru evaluarea proiectului de cercetare ştiinţifică acordă 

studentului-doctorand câte o notă (întreagă), de la 1 la 10, pentru proiectul susţinut; notele acordate 

studentului-doctorand nu pot să difere cu mai mult de două puncte, eventualele diferenţe mai mari 

trebuind să fie rezolvate pe loc, prin negocierea directă în cadrul comisiei, mediată de preşedintele 

acesteia. Media aritmetică, calculată cu două zecimale, nerotunjită, a notelor acordate la evaluarea 

unui proiect Mpr determină stabilirea rezultatului evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică sub 

forma unui calificativ, conform următoarei grile de conversie: 
 

Mpr 1,00…4,99 5,00…6,99 7,00…8,49 8,50…9,49 9,50…10 

Calificativul Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent 

  

(8) Preşedintele comisiei comunică studentului-doctorand notele obţinute, media Mpr şi calificativul 

acordat, iar studentul-doctorand poate solicita explicaţii privind corelarea acestora cu criteriile 

precizate mai înainte şi, eventual, modificarea notelor acordate; decanul facultăţii la nivelul căreia 

se susţine şedinţa mediază discuţiile dintre comisie şi studentul-doctorand şi aprobă, dacă este cazul, 

corectarea rezultatelor evaluării.  
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(9) Calificativele Excelent, Foarte bine şi Bine permit promovarea directă a studentului-doctorand 

în programul de cercetare. In cazul obţinerii calificativului Satisfăcător sau Nesatisfăcător, 

studentul-doctorand va elabora un proiect nou sau îmbunătăţit, pe care-l va susţine într-o şedinţă 

publică organizată după regulile anterior prezentate, programată la cel mult două săptămâni de la 

prima susţinere. Dacă şi la a doua susţinere a proiectului de cercetare ştiinţifică obţine calificativul 

Satisfăcător sau Nesatisfăcător, studentul-doctorand este exmatriculat de la doctorat şi poate primi, 

dacă a îndeplinit prevederile Art. 30 (a) din prezentul Regulament, un Certificat de absolvire a 

programului de pregătire avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. 

Art. 34. 

(1) După terminarea şedinţei de susţinere a proiectelor de cercetare ştiinţifică, decanul facultăţii la 

nivelul căreia s-a organizat şedinţa întocmeşte lista cu rezultatele evaluării proiectelor, care se pune 

la dispoziţia celor interesaţi prin afişare şi includere pe site-ul universităţii. 

(2) Pentru doctoranzii care au promovat programul de pregătire universitară avansată, directorul 

şcolii doctorale întocmeşte lista de ierarhizare în vederea ocupării locurilor finanţate de la 

bugetul de stat (fără taxă) şi acordării bursei de doctorat în cursul programului de cercetare 

ştiinţifică. Ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei primului an de activitate la 

doctorat MI, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită, a mediei obţinute la 

susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică Mpr şi a mediei aritmetice, cu două zecimale, 

nerotunjită, a aprecierilor Mex la toate examenele susţinute în cadrul programului de pregătire 

universitară avansată Mpum. 

(3) Doctoranzii care îndeplinesc condiţiile legale ocupă, în ordinea descrescătoare a mediilor MI şi 

în limita locurilor alocate Nlft, locurile finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) pentru programul 

de cercetare ştiinţifică. 

(4) Doctoranzii care ocupă locurile finanţate de la bugetul de stat şi care îndeplinesc condiţiile 

legale ocupă, în ordinea descrescătoare a mediilor MI şi în limita locurilor alocate Nlb  Nlft, locurile 

cu bursă de doctorat pentru a doua componentă a doctoratului (programul de cercetare ştiinţifică). 

(5) Atunci când este necesară departajarea mai multor doctoranzi care au realizat aceeaşi medie MI 

se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:  

a) media obţinută la susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică Mpr;  

b) media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită, a aprecierilor Mex la examenele susţinute în 

cadrul programului de pregătire universitară avansată la cele 3 discipline din modulele de 

cunoaştere avansată;  

c) media concursului de admitere la doctorat Mad.  
 

Art. 35.   
(1) Listele cu rezultatele susţinerii proiectelor de cercetare ştiinţifică, cu doctoranzii care ocupă 

locurile finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) pentru programul de cercetare ştiinţifică şi cu 

doctoranzii care primesc bursă de doctorat în cursul programului de cercetare ştiinţifică sunt 

validate prin semnare de către rectorul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, care, cu acest prilej, 

poate decide şi redistribuirea între facultăţi a eventualelor locuri neocupate. 

(2) Doctoranzii promovaţi în programul de cercetare ştiinţifică vor completa şi semna, împreună cu 

conducătorul de doctorat, Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică, întocmit pe 

formularul prezentat în Anexa 7 a acestui Regulament, care, după semnarea de către studentul-

doctorand şi conducătorul de doctorat şi aprobarea de către rectorul Universităţii Petrol – Gaze din 

Ploieşti, este anexat la contractul de studii universitare de doctorat şi devine planul după care se 

elaborează teza de doctorat. 
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(3) Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică cuprinde denumirile şi datele programate 

pentru susţinerea rapoartelor de cercetare (referatelor de doctorat), în care studentul-doctorand 

prezintă rezultatele intermediare ale cercetării efectuate şi pentru prezentarea tezei de doctorat în 

departamentul din care face parte conducătorul de doctorat.  

(4) Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică trebuie să prevadă susţinerea câte unui 

referat de doctorat la finele fiecăruia din primele trei semestre ale programului de cercetare 

ştiinţifică şi prezentarea tezei de doctorat în departamentul de specialitate la finele celui de-al 

patrulea semestru. 

Art. 36.   
(1) Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea directă a conducătorului de 

doctorat, cu obiectivele, activităţile şi locurile de desfăşurare precizate în proiectul de cercetare 

ştiinţifică aprobat. 

(2) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în Fişa postului conducătorului de doctorat 

în conformitate cu prevederile din Procedura de întocmire a ştatelor de funcţii ale personalului 

didactic şi a fişelor posturilor la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. 

(3) Studentul-doctorand prezintă conducătorului de doctorat, periodic, rezultatele cercetărilor 

întreprinse şi, pe baza recomandărilor şi exigenţelor privind calitatea formulate de acesta, 

întocmeşte rapoartele de cercetare (referatele de doctorat). Rapoartele de cercetare (referatele de 

doctorat) care îndeplinesc cerinţele de calitate impuse sunt avizate de conducătorul de doctorat în 

vederea susţinerii. 

(4) Fiecare raport de cercetare (referat de doctorat) se susţine, la data programată, într-o şedinţă 

publică organizată la departamentul din care face parte conducătorul de doctorat. Pentru conducerea 

şedinţei în care se susţine un raport de cercetare (referat de doctorat) şi evaluarea acestuia, 

conducătorul de doctorat propune, directorul şcolii doctorale avizează, iar rectorul universităţii 

aprobă şi numeşte o comisie alcătuită din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte şi două 

cadre didactice şi/sau cercetători din domeniul de specialitate aferent temei raportului (referatului). 

(5) Susţinerea unui raport de cercetare (referat de doctorat) constă din prezentarea de către 

studentul-doctorand, în şedinţa publică, a conţinutului acestuia şi realizarea unui dialog, mediat şi 

orientat de către comisia de evaluare, prin întrebări şi răspunsuri, comentarii, recomandări etc., 

privind conţinutul acestuia, gradul de realizare a obiectivelor propuse şi valoarea rezultatelor 

obţinute. 

(6) Pe baza celor constatate în şedinţa de susţinere, fiecare component al comisiei de evaluare a unui 

raport de cercetare (referat de doctorat) acordă studentului-doctorand câte o notă (întreagă), de la 1 

la 10, pentru raportul (referatul) susţinut; notele acordate studentului-doctorand nu pot să difere cu 

mai mult de două puncte, eventualele diferenţe mai mari trebuind să fie rezolvate pe loc, prin 

negocierea directă în cadrul comisiei, mediată de preşedintele acesteia. Media aritmetică, calculată 

cu două zecimale, nerotunjită, a notelor acordate la evaluarea unui raport de cercetare (referat de 

doctorat) Mref determină stabilirea rezultatului evaluării acestuia sub forma unui calificativ, conform 

următoarei grile de conversie: 

 

 

Mref 1,00…4,99 5,00…6,99 7,00…8,49 8,50…9,49 9,50…10 

Calificativul Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent 
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(7) Preşedintele comisiei comunică studentului-doctorand notele obţinute, media Mref şi calificativul 

acordat, iar studentul-doctorand poate solicita explicaţii privind corelarea acestora cu criteriile de 

calitate impuse şi, eventual, modificarea notelor acordate; preşedintele comisiei mediază discuţiile 

şi aprobă, dacă este cazul, corectarea rezultatelor evaluării.  

(8) Calificativele Excelent, Foarte bine şi Bine permit aprobarea raportului de cercetare (referatului 

de doctorat) susţinut şi promovarea studentului-doctorandului în etapa următoare a programului său 

de cercetare ştiinţifică. In cazul obţinerii calificativului Satisfăcător sau Nesatisfăcător, studentul-

doctorand va elabora un raport de cercetare (referat de doctorat) nou sau îmbunătăţit, pe care-l va 

susţine într-o şedinţă publică organizată după regulile anterior prezentate, programată la cel mult o 

lună de la prima susţinere. Dacă şi la a doua susţinere a unui raport de cercetare (referat de doctorat) 

obţine calificativul Satisfăcător sau Nesatisfăcător, studentul-doctorand este exmatriculat de la 

doctorat şi poate primi, dacă a îndeplinit prevederile Art. 30 (a) din prezentul Regulament, un 

Certificat de absolvire a programului de pregătire avansată din cadrul ciclului de studii 

universitare de doctorat. 

(9) Conducătorul de doctorat va stimula publicarea în reviste de specialitate sau comunicarea la 

manifestări ştiinţifice a rezultatelor cuprinse în rapoartele de cercetare (referatele de doctorat) 

aprobate şi impulsionarea activităţilor studentului-doctorand de diseminare şi valorificare a acestor 

rezultate şi de atragere pe baza acestora a unor surse de finanţare a cercetărilor viitoare.  

  

 

Capitolul 8 

ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT 

 

Art. 37.  
(1) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să 

conţină elemente de originalitate în tratarea, dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi 

modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. 

(2) Teza de doctorat se redactează în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, 

conform solicitării studentul-doctorandului înscrise în contractul de studii universitare de doctorat. 

Teza de doctorat redactată în limba română va conţine o prezentare sintetică, cu extinderea de 1...2 

pagini, elaborată într-o limbă de circulaţie internaţională, iar teza de doctorat redactată într-o limbă 

de circulaţie internaţională va conţine o prezentare sintetică, cu extinderea de 1...2 pagini, elaborată 

în limba română. 

(3) Teza de doctorat trebuie redactată ca o lucrare ştiinţifică cu extinderea de 120....200 de pagini 

(fără anexe), cu coperta realizată conform modelului prezentat în Anexa 8 a prezentului 

Regulament. Modul de legare a tezei de doctorat este la latitudinea studentul-doctorandului, cu 

condiţia să corespundă caracterului şi importanţei unei astfel de lucrări ştiinţifice. 

(4) La elaborarea şi redactarea tezei de doctorat se va avea în vedere faptul că pentru evaluarea 

lucrării şi aprecierea nivelului calitativ al acesteia sunt luate în considerare următoarele criterii: 

- noutatea, importanţa şi gradul de dificultate temei (problematicii abordate);  

- prezentarea stadiului actual al temei (problematicii abordate) pe plan naţional şi 

internaţional;  

- originalitatea soluţiilor propuse de studentul-doctorand în teză;  

- metodele analitice şi numerice dezvoltate în cadrul tezei şi produsele informatice realizate 

sau adaptate pentru aplicarea acestora; 
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- volumul şi dificultatea programului de cercetări experimentale realizat în cadrul tezei;  

- conceperea, proiectare şi realizarea de mijloace materiale pentru cercetarea experimentală în 

domeniul temei (standuri, instalaţii de laborator sau pilot, dispozitive şi aparate de măsurare 

etc.);  

- modul de prelucrare, interpretare şi generalizare a rezultatelor obţinute;  

- modul de valorificare prin aplicarea practică şi/sau prin publicarea în reviste de specialitate 

sau prin comunicarea la manifestări ştiinţifice a rezultatelor cuprinse în teză; 

- stilul şi claritatea redactării tezei;  

 În urma aprecierilor efectuate pe baza criteriilor precizate la aliniatul (4) se stabileşte 

calificativul tezei. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, 

„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. 

 
 

Art. 38.  
(1) Studentul-doctorandul care şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în contractul de studii 

universitare de doctorat pentru cele două componente ale doctoratului (programul de pregătire 

universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică) şi a elaborat teza de doctorat cu 

respectarea tuturor cerinţelor de conţinut şi calitate precizate de conducătorul de doctorat poate 

solicita, la termenul precizat în Planul individual al programului de cercetare ştiinţifică, prezentarea 

tezei de doctorat în faţa conducătorului de doctorat, a comisiei de îndrumare şi a altor specialişti din 

domeniu.  

(2) Conducătorul de doctorat  va organiza  şi conduce şedinţa în care se prezintă teza de doctorat. El 

va anunţa, prin secretariatul departamentului din care face parte, locul, data şi ora la care aceasta se 

va se va desfăşura. În cadrul şedinţei studentul-doctorandul expune sintetic, în 15…20 de minute, 

conţinutul tezei de doctorat elaborate, insistând asupra contribuţiilor proprii şi valorii rezultatelor 

obţinute, iar participanţii la şedinţă adresează întrebări, comentează rezultatele, fac aprecieri şi 

recomandări pentru definitivarea tezei; pe baza acestora, conducătorul de doctorat întocmeşte un 

proces – verbal de avizare a tezei, după modelul prezentat în Anexa 9, care conţine sinteza analizei 

preliminare a tezei de doctorat.  

(3) În cazul unor aprecieri negative ale componenţilor comisiei de îndrumare şi/sau a celorlalţi 

specialişti prezenţi, conducătorul de doctorat decide dacă se continuă procedura preliminară 

susţinerii tezei sau dacă impune studentului-doctorand să opereze îmbunătăţirea tezei şi să repete 

prezentarea acesteia în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare.  
 

Art. 39.   
(1) După avizarea tezei de doctorat de către conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare, 

studentul-doctorand definitivează teza de doctorat şi o prezintă conducătorului de doctorat, care 

întocmeşte referatul de analiză a tezei de doctorat. Referatul de analiză întocmit de conducătorul de 

doctorat se încheie cu precizarea calificativului acordat tezei de doctorat în conformitate cu 

prevederile Art. 37 (4) din prezentul Regulament. Dacă evaluarea conducătorului de doctorat 

corespunde calificativelor Excelent, Foarte bine sau Bine, se consideră că referatul de analiză este 

favorabil şi se continuă procedura preliminară susţinerii tezei de doctorat, iar dacă conducătorul de 

doctorat a acordat calificativul Satisfăcător, studentul-doctorand trebuie să refacă elementele 

precizate în referat şi să re-supună teza analizei conducătorului de doctorat.  

(2) Teza de doctorat la care referatul de analiză al conducătorului de doctorat este favorabil se 

depune, în 6 exemplare, la Secretariatul universităţii, împreună cu două exemplare ale procesului – 
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verbal de avizare a tezei de către conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi cu referatul 

conducătorului de doctorat, întocmit după modelul prezentat în Anexa 10, în care propune 

componenţa comisiei de doctorat. Odată cu teza de doctorat, studentul-doctorandul va depune, 

într-un dosar cu şină, câte două exemplare ale următoarelor documente:  

- Copia legalizată a certificatului de naştere; 

- Copia legalizată a diplomei de bacalaureat; 

- Copiile legalizate (traduse în limba română, dacă este cazul) ale diplomei de studii universitare 

de licenţă sau echivalente şi anexelor acesteia; 

- Copia legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a diplomei de studii aprofundate sau 

de masterat (acest document poate să lipsească din dosarul doctoranzilor care se încadrează în 

prevederile Art. 18 (2) din prezentul Regulament); 

- Curriculum vitae / Memoriu de activitate; 

- Lista de lucrări ştiinţifice care trebuie sa corespunda cerinţelor din prezentul regulament, 

precum si cerinţelor specificate de către Comisia CNATDCU, corespunzătoare domeniului de 

doctorat. 

(3) Pe baza propunerii din referatul conducătorului de doctorat, Consiliul Şcolii doctorale avizează 

şi Consiliul de administraţie al universităţii aprobă comisia de evaluare a tezei de doctorat, denumită 

în continuare comisie de doctorat. Comisia de doctorat este alcătuită dintr-un preşedinte, care este 

un reprezentant al conducerii executive a Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti (rectorul, un 

prorector sau decanul facultăţii căreia aparţine conducătorul de doctorat), conducătorul de doctorat 

şi 3 referenţi oficiali, dintre care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii Petrol–

Gaze din Ploieşti (în ţară sau în străinătate). Referenţii oficiali trebuie să fie specialişti în domeniul 

temei tezei de doctorat şi trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul de conferenţiar 

universitar, profesor universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul I; în cazul în care pe 

parcursul desfăşurării procedurii de analiză a tezei de doctorat unul dintre referenţii oficiali devine 

indisponibil, la propunerea conducătorului de doctorat şi avizul Consiliului Şcolii doctorale se poate 

proceda la înlocuirea acestuia, cu aprobarea Senatului universităţii. 

(4) Fiecare referent oficial primeşte un exemplar al tezei de doctorat, împreună cu adresa de numire 

în comisia de doctorat, întocmită conform modelului prezentat în Anexa 11 a prezentului 

Regulament, trimise de Consiliul Şcolii doctorale. Referentul oficial are obligaţia ca în termen de 30 

de zile de la primirea tezei de doctorat şi adresei de numire în comisia de doctorat să depună, la 

secretariatul Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti, două exemplare, semnate pe fiecare filă, ale 

Referatului de analiză a tezei de doctorat. Odată cu referatul de analiză, referentul oficial va depune 

şi o Adeverinţă din care să reiasă în mod explicit gradul său didactic şi/sau de cercetare şi tranşa de 

vechime în învăţământ sau cercetare, precum şi o copie după buletinul său sau cartea sa de 

identitate.  

(5) Referatul de analiză întocmit de fiecare referent oficial trebuie să conţină calificativul acordat 

tezei de doctorat pe baza prevederilor Art. 37 (4). Dacă teza a fost evaluată cu calificativul Excelent, 

Foarte bine sau Bine se consideră că referatul este favorabil, iar dacă teza a primit calificativul 

Satisfăcător, studentul-doctorandul este obligat să o refacă şi să o supună încă o dată, cu aprobarea 

conducătorului de doctorat, analizei referentului oficial, care va elabora un nou referat. 

(6) Studentul-doctorand a cărui teză de doctorat a întrunit referate favorabile din parte 

conducătorului de doctorat şi a tuturor referenţilor oficiali elaborează şi multiplică Rezumatul tezei 

de doctorat, pa care îl trimite unor specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea 

unor puncte de vedere care să faciliteze evaluarea finală a tezei de doctorat şi a rezultatelor obţinute 



 

 

  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 
ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE 

DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA PETROL-
GAZE DIN PLOIEŞTI 

Cod document 
R 15 

Pag./Total pag. 23/38 

Data 04.11.2014 

Ediţie/Revizie 3/ 0 1 2 3 4 5 

 

F 239.12/Ed.2     Fişier SMQ/ REGULAMENTE UPG 
 

de studentul-doctorand în cadrul programului său de studii universitare de doctorat. Rezumatul tezei 

de doctorat trebuie să aibă o extindere de 20...30 pagini, format A5 şi trebuie să conţină o prezentare 

sintetică a tezei, cu reliefarea contribuţiilor originale şi valoroase din aceasta şi o bibliografie 

selectivă; în mod obligatoriu, rezumatul tezei de doctorat redactate în limba română va conţine 

prezentarea sintetică, cu extinderea de 1...2 pagini, elaborată într-o limbă de circulaţie 

internaţională, iar rezumatul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională va fi 

realizat atât în limba respectivă, cât şi în limba română.  

(7) Opiniile exprimate în scris de către specialişti, sub forma unor Aprecieri sau Referate, se 

transmit, în două exemplare, preşedintelui comisiei de doctorat, cu cel puţin două zile înainte de 

susţinerea publică a tezei şi au rol consultativ. Ca urmare, în cazul unor opinii negative, 

conducătorul de doctorat decide dacă se continuă procedura preliminară susţinerii tezei sau dacă 

impune studentului-doctorand să aducă îmbunătăţiri tezei elaborate şi rezumatului acesteia şi să 

repete acţiunea de consultare a specialiştilor. 

(8) Pe parcursul pregătirii susţinerii tezei de doctorat, un exemplar al acesteia va fi disponibil pentru 

consultare de către cei interesaţi la sala de lectură a Bibliotecii universităţii. Studentul-doctorand 

poate întreprinde demersurile necesare ca rezumatul tezei sale de doctorat să fie inclus temporar pe 

site-ul universităţii sau, după caz, pe site-ul propriu, al catedrei, centrului de cercetare sau 

întreprinderii unde îşi desfăşoară activitatea profesională. 

   

Art. 40.   

(1) După îndeplinirea tuturor formalităţilor procedurale prevăzute la Art. 38 şi 39 din prezentul 

Regulament, teza de doctorat se poate susţine în şedinţă publică, în faţa comisiei de doctorat. 

(2) Data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat se stabilesc de 

către preşedintele comisiei de doctorat, cu acordul studentului-doctorand, conducătorului de 

doctorat şi a referenţilor oficiali şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la avizierul 

Doctorate şi includere pe site-ul universităţii, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii tezei. 

Studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat trebuie să programeze, să organizeze şi să 

efectueze toate activităţile prevăzute la Art. 38 şi 39 din prezentul Regulament, astfel încât 

susţinerea publică a tezei de doctorat să fie programată până la sfârşitul anului calendaristic în care 

studentul-doctorandul şi-a încheiat programul său de cercetare ştiinţifică. 

(3) La programarea şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat, studentul-doctorand achită taxa 

de susţinere a tezei, a cărei valoare se stabileşte anual de către Senatului universităţii. Cadrele 

didactice din Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti care susţin teza de doctorat sunt scutite integral 

de plata acestei taxe, iar celelalte categorii de personal din Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti 

care susţin teza de doctorat beneficiază de o reducere cu 50 % a taxei. 

(4) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 componenţi ai 

comisiei de doctorat, participarea preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat fiind însă 

obligatorie. Referentul oficial care, din motive întemeiate, nu poate participa la şedinţa publică de 

susţinere a tezei de doctorat trebuie să expedieze, în prealabil desfăşurări şedinţei, în plic închis, 

votul exprimat (acceptarea sau neacceptarea tezei), calificativul final acordat şi, eventual, opinia sa 

în legătură cu conferirea unei distincţii pentru teza de doctorat. 

(5) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se 

poate face în limba respectivă. 
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Art. 41.    
(1) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi profesională la 

care participă studentul-doctorand, componenţii comisiei de doctorat şi specialişti aflaţi în sala în 

care se desfăşoară şedinţa de susţinere. Dezbaterea trebuie axată pe elementele de originalitate şi 

excelenţă ale tezei de doctorat, precum şi pe recunoaşterea valorii rezultatelor obţinute. 

(2) Prima parte a şedinţei publice de susţinere a tezei de doctorat se desfăşoară astfel: 

 - Preşedintele comisiei de doctorat prezintă scopul şedinţei, studentul-doctorand şi tema tezei de 

doctorat şi dă citire deciziei de numire a comisiei de doctorat, prezentând componenţa acesteia ; 

 - Preşedintele comisiei de doctorat prezintă activitatea şi rezultatele studentului-doctorand în 

cursul celor două componente ale studiilor universitare de doctorat : programul de pregătire 

universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică ; 

 - Preşedintele comisiei de doctorat dă cuvântul studentului-doctorand pentru a prezenta teza de 

doctorat, timpul acordat în acest scop fiind de 20…30 minute ; 

 - Studentul-doctorand prezintă teza de doctorat ; 

 - Preşedintele comisiei de doctorat dă cuvântul conducătorului de doctorat şi acesta prezintă 

referatul său de analiză a tezei ;  

 - Preşedintele comisiei de doctorat dă cuvântul referenţilor oficiali şi aceştia prezintă referatele 

de analiză a tezei de doctorat.  

 - Preşedintele prezintă succint opiniile formulate de specialişti pe baza analizei rezumatului 

tezei de doctorat şi precizează numele şi apartenenţa profesională a specialiştilor care au trimis 

aprecieri sau referate. 

 - Preşedintele comisiei de doctorat întreabă componenţii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală 

dacă au de adresat studentului-doctorand întrebări privind teza sa de doctorat ; în cazul în care se 

formulează întrebări, preşedintele comisiei de doctorat dă cuvântul studentului-doctorand pentru a 

expune răspunsurile sale. 

(3) După finalizarea primei părţi a şedinţei de susţinere publică a tezei de doctorat, comisia de 

doctorat face o evaluare globală şi deliberează asupra calificativului final pe care îl atribuie tezei de 

doctorat. In lipsa consensului privind acordarea calificativului, se va utiliza procedura prezentată în 

Art. 37(4) din prezentul Regulament, componenţii comisiei de doctorat luând în considerare atât 

rezultatele analizei proprii a tezei de doctorat, cât şi opiniile şi aprecierile formulate de specialiştii 

care au analizat rezumatul tezei de doctorat. 

(4) Dacă teza de doctorat a primit calificativul „Excelent”, „Foarte bine” sau „Bine”, comisia de 

doctorat ia decizia de a conferi studentul-doctorandului titlul de DOCTOR şi de a înainta spre 

validare această decizie Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare. Dacă teza de doctorat a primit calificativul Satisfăcător, comisia de doctorat va preciza 

elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o 

nouă susţinere publică a tezei, în cel mult două luni de la data primei şedinţe.  

(5) Pentru teza de doctorat care probează calităţi deosebite, aducând contribuţii importante la 

dezvoltarea cunoaşterii în domeniul respectiv, recunoscute la nivel internaţional, prin realizarea de 

brevete de invenţie sau prin publicarea în reviste ştiinţifice sau în volume ale unor manifestări 

ştiinţifice de prestigiu, comisia de doctorat poate acorda, în ordinea crescătoare a valorii tezei, una 

din următoarele distincţii: CUM LAUDE pentru calificativul „Bine”, MAGNA CUM LAUDE 

pentru calificativul „Foarte bine” sau SUMMA CUM LAUDE pentru calificativul „Excelent”. 
(6) În partea finală a şedinţei publice a tezei de doctorat, preşedintele comisiei de doctorat dă citire 

hotărârilor comisiei de doctorat, consemnate în procesele verbale întocmite după modelele 
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prezentate în Anexa 12 ale prezentului Regulament, privind conferirea titlului de DOCTOR, 

calificativul atribuit şi, eventual, distincţia acordată.  

 

 

Capitolul 9 

CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR ŞI ELIBERAREA DIPLOMEI 

 

Art. 42.    
(1) Hotărârea comisiei de doctorat de a conferi titlul ştiinţific de doctor se înaintează conducerii 

Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti pentru a completa dosarul studentului-doctorand. 

(2) Conducerea Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti transmite dosarul de doctorat şi un exemplar 

al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea validării hotărârii comisiei de 

doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare. 

(3) Conferirea titlului de doctor se face, conform legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, 

la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare. 

(4) Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se eliberează de către 

Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti pe baza ordinului ministrului educaţiei naţionale. Diploma de 

doctor specifică tipul de doctorat (ştiinţific) şi domeniul în care a fost obţinut titlul. 

(5) Înmânarea diplomei de doctor de către Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti se poate face în 

cadrul unei ceremonii publice. 

 

 

Capitolul 10 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

Art. 43.    

(1) Dacă tema tezei de doctorat propusă are caracter interdisciplinar sau complex, presupunând 

coordonarea multidisciplinară şi/sau realizarea de programe experimentale care implică utilizarea 

bazei materiale din mai multe laboratoare, departamente sau centre de cercetare, doctoratul se poate 

organiza în cotutelă, sub conducerea a doi conducători de doctorat. 

(2) Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti poate fi implicată în următoarele tipuri de doctorat în 

cotutelă: 

a) doctoratul în cotutelă internă, când cei doi conducători de doctorat desfăşoară activitatea la 

Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti; 

b) doctoratul în cotutelă naţională, când unul din conducătorii de doctorat desfăşoară activitatea la 

Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti, iar celălalt conducător de doctorat aparţine unei alte 

universităţi sau instituţii de cercetare ştiinţifică din România, care are statutul de IOSUD.; 

c) doctoratul în cotutelă internaţională, când unul din conducătorii de doctorat desfăşoară 

activitatea la Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, iar celălalt conducător de doctorat 

aparţine unei universităţi sau instituţii de cercetare ştiinţifică din străinătate, care are statutul de 

IOSUD. 

(3) Dacă universitatea sau instituţia de cercetare ştiinţifică parteneră într-un doctorat în cotutelă în 

care este implicată Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti nu aparţin unui consorţiu în care aceasta 

este parte, Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti trebuie să încheie cu universitatea sau instituţia de 
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cercetare ştiinţifică respectivă un acord de cotutelă, în care se prevăd cerinţele organizării şi 

desfăşurării doctoratului în fiecare din cele două IOSUD., în concordanţă cu rolul şi 

responsabilităţile pe care fiecare parte le asumă în cadrul cotutelei.  

(4) În cazul doctoratului în cotutelă IOSUD care înmatriculează iniţial studentul-doctorand are rolul 

principal, iar IOSUD care participă ca partener la organizarea şi desfăşurarea doctoratului are rolul 

de cotutelă.  

(5) În cazul doctoratului în cotutelă naţională sau internaţională, comisia de doctorat, care participă 

la susţinerea publică a tezei de doctorat, trebuie să cuprindă reprezentanţi ai ambelor IOSUD 

implicate şi din alte universităţi sau instituţii de cercetare şi, ca urmare, numărul referenţilor oficiali 

numiţi în comisie poate fi de 4...5. Preşedintele unei astfel de comisii de doctorat va fi un 

reprezentant al conducerii IOSUD care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat. 

 

Art. 44.   
(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul Şcolii doctorale poate decide schimbarea 

conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale 

asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre 

conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand (de pildă în cazul în care conducătorul de doctorat 

este indisponibil mai mult de un an).  

(2) Senatului universităţii aprobă schimbarea conducătorului de doctorat numai după obţinerea 

acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu şi fără 

modificarea duratei studiilor universitare de doctorat. 

 

Art. 45.   
(1) Studentul-doctorand poate solicita conducerii Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti schimbarea 

temei sale de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, după cel mult 

două semestre de activitate, pe baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare ştiinţifică. 

(2) Schimbarea temei tezei de doctorat este vizată de Consiliul Şcolii doctorale şi aprobă de 

Senatului universităţii, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat studentul-doctorandul 

şi fără modificarea duratei studiilor universitare de doctorat. 

(3) In cazul doctoratului în cotutelă naţională sau internaţională schimbarea temei tezei de doctorat 

se aprobă de conducerile ambelor IOSUD implicate. 

 

Art. 46.    
(1) Prezentul Regulament se aplică doctoranzilor înscrişi la studii universitare de doctorat începând 

cu anul universitar 2014 – 2015;  

(2) Pentru doctoranzii înscrişi la doctorat înainte de data menţionată la alin. (1) se aplică 

Regulamentul în vigoare la data înmatriculării lor. 
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UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI                                                                    Anexa 4 

ŞCOALA DOCTORALĂ  

Avizat de Consiliul Şcolii Doctorale în şedinţa din data de 21.10.2014  

 

 

 

 

CONTRACT  DE  STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Nr. _____ /_____________ 

 

 

I. 1.1 Încheiat între :  
1. UNIVERSITATEA   PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, în calitate de instituţie organizatoare 

de studii universitare de doctorat (IOSUD), cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucuresti nr.39, cod poştal 100680, 

reprezentată  legal prin  RECTOR -  prof. univ. dr. ing.  COLOJA PASCU MIHAI,  în calitate de 

CONTRACTOR, denumită în continuare UPG Ploieşti, 

2. D-l/D-na _______________________________________________________________,   

CNP__________________, domiciliat în localitatea _________________________, sector____, judeţul 

_______________, strada ____________________________, nr._____, bloc _____, scară ____, et.__, 

ap.________, telefon _________________ , e-mail____________________________, posesor al BI/CI seria 

____ nr._______________ - în calitate de conducător de doctorat, conform ordinului ministrului educaţiei 

_________________________________nr.__________din____________________ 

şi: 

 3. D-l/D-na ______________________________________________________________, CNP 

_____________________, domiciliat (ă)  în _______________, str. ____________________________,   

nr._____, bl. _______, sc.____, ap______, tel.: ._______________________, nascut(ă) la data de ________, 

în localitatea________________________, judeţul_________________fiul/fiica lui ________________  şi 

al(a)_____________________, telefon de contact _________________________, posesor al BI/CI seria 

____ nr._______________ - în calitate de CONTRACTANT,  denumit  în continuare student-doctorand,  

înmatriculat la studii universitare de doctorat începând cu anul universitar __________________, conform 

avizului Consiliului Şcolii doctorale _______________ în domeniul fundamental: STIINŢE INGINERESTI, 

domeniul de studii universitare de doctorat:________________________________, forma de învăţământ 

(căsuţa corespunzătoare se marchează cu un x) :  cu frecvenţă ; cu frecvenţă redusă , în regim de 

finanţare: de la buget ; cu taxă , limba în care se desfăşoară doctoratul: _________________, tema de 

cercetare aleasă: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

cu durata normală a studiilor de 3 ani şi termen de finalizare a tezei de doctorat: ____________________. 

1.2 Diploma de doctor se acordă după susţinerea publică a tezei de doctorat şi confirmarea titlului 

de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

(C.N.A.T.D.C.U.).  

1.3 Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, după validarea tezei de 

doctorat de către  C.N.A.T.D.C.U. 
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II.  Obiectul  contractului 
2.1 Prezentul contract reglementează raporturile dintre UPG Ploieşti, conducătorul de doctorat şi 

studentul-doctorand pe timpul studiilor universitare de doctorat organizate la UPG Ploieşti prin Şcoala 

doctorală, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor parţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu prevederile Cartei Universitare şi cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze 

din Ploieşti, denumit în continuare Regulament, având ca scop obţinerea titlului de doctor, după susţinerea 

publică a tezei de doctorat. 

 

III. Durata contractului 
3.1 Prezentul contract se încheie pentru o durata normală a programului de doctorat de 3 (trei) ani 

universitari consecutivi (6 semestre) cu începere de la data înmatriculării ca student-doctorand. 

3.2 În situaţii speciale, când tematica abordata necesită o perioada mai mare de studii sau 

experimentare, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului 

universitar, la propunerea conducătorului de doctorat avizată de directorul Şcolii de studii doctorale şi 

în limita fondurilor disponibile. Dacă nu există fonduri disponibile prelungirea se poate efectua numai  în 

regim cu taxă. 

3.3 Pentru motive temeinice studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, cu aprobarea 

rectorului UPG Ploieşti. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor 

aprobate. 

3.4 Pentru fiecare perioadă menţionată la pct. 3.2 şi 3.3 din contract se încheie câte un act adiţional la 

prezentul contract. 

3.5. Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza de doctorat în 

termenul stabilit de prezentul contract şi al eventualelor acte adiţionale la acesta, el mai are la dispoziţie 

conform Legii nr. 49/2013 o perioadă de maximum 4 ani pentru a finaliza şi susţine public teza. Nici în 

timpul acestei perioade de 4 ani şi nici după expirarea acesteia nu se pot acorda întreruperea sau prelungirea 

studiilor universitare de doctorat, depăşirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa. 

3.6 Programul studiilor doctorale cuprinde:   

- planul individual al programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate (2 semestre) 

-planul individual al programului de cercetare ştiinţifică (4 semestre) 

 care se vor anexează prezentului contractul. 

 

IV. Obligaţiile şi drepturile UPG Ploieşti  : 

4.1.  UPG Ploieşti  se obligă:        

a) să organizeze întreaga activitate a ciclului de studii universitare de doctorat în conformitate cu   

prevederile Regulamentului;   

b) să aplice politica în domeniul calităţii tuturor activităţilor  din ciclul de studii universitare de 

doctorat; 

c) să  asigure accesul studentului-doctorand la baza materială de care dispune, pentru realizarea tuturor 

activităţilor din cadrul studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu planul de învăţământ, cu 

planul individual al programului de pregătire universitară avansată şi cu planul individual al 

programului de cercetare ştiinţifică, aprobate de conducerea universităţii;  

d) să pună la dispoziţia studentului-doctorand Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti pin postarea pe situl universităţii; 

e) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi actelor din dosarul studentului-doctorand; aceste 

informaţii confidenţiale vor putea fi obţinute numai de către persoane fizice sau juridice care 

dovedesc interesul legal  în cauză; 
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f) să  stabilească facilităţile la care studentul-doctorand are acces în baza contractului; 

g) să asigure contra cost, în limita locurilor disponibile, cazarea studentului-doctorand în căminele 

studenţeşti şi  masa la cantina UPG Ploieşti; 

h) să asigure condiţiile corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, specifică locului de muncă în care îşi 

desfăşoară activitatea instructiv-educativă; 

i) să elibereze, la cerere, documente care să ateste calitatea de student-doctorand; 

j) să evalueze şi să monitorizeze activitatea studentului-doctorand; 

k) să vireze bursa de studii la termenul şi cuantumul legal stabilite, dacă este cazul. 

 

4.2. UPG Ploieşti  are dreptul: 

a) de a conduce, organiza, planifica şi controla întreaga activitate pe timpul studiilor universitare de 

doctorat; 

b) de a aproba schimbarea conducătorului de doctorat; 

c) de a aproba întreruperea/prelungirea programului de studii universitare de doctorat; 

d) de a sista temporar plata bursei de studii dacă studentul doctorand nu-şi îndeplineşte obligaţiile 

contractuale la termenele menţionate în cuprinsul acestuia;   

e) de a decide asupra exmatriculării studentului-doctorand, la propunerea conducătorului de doctorat, în 

condiţiile stabilite de Regulament şi de Carta universitară; 

f) să urmărească modul în care studentul-doctorand îşi respectă obligaţiile contractuale şi cele asumate 

în planul individual al programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi în planul 

individual al programului de cercetare ştiinţifică; 

g) să exmatriculeze studentul în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin contract şi nerespectării 

Regulamentului, planului individual al programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

şi planului individual al programului de cercetare ştiinţifică. 

 

V. Obligaţiile şi drepturile conducătorului de doctorat 

5.1. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 

a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand; 

b) să propună temele de cercetare şi componenţa comisiilor de examinare; 

c) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a studentului-doctorand; 

d) să informeze studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi să 

verifice respectarea acesteia: 

e) să cunoască permanent stadiul pregătirii studentului-doctorand şi al îndeplinirii de către acesta a 

sarcinilor stabilite prin contractul de studii doctorale; 

f) să îndrume studentul-doctorand pentru elaborarea programului de cercetare ştiinţifică şi să 

desemneze, prin consultare cu studentul-doctorand, o comisie de îndrumare care-l va sprijini pe studentul-

doctorand pe întreaga perioadă a programului de studii de doctorat; 

g) să propună conducerii UPG Ploieşti –IOSUD exmatricularea studentului-doctorand dacă acesta nu 

respectă programul sau încalcă regulile de conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică; 

h) să stabilească, împreună cu studentul-doctorand, termenele la care se vor susţine rapoartele de 

cercetare şi să aibă în vedere ca acestea să nu fie depăşite; 

i) să avizeze cererea studentului-doctorand de întrerupere a activităţii/prelungire a duratei 

programului de doctorat, în condiţiile şi termenele menţionate în cuprinsul prezentului contract; 

j) să depună diligenţele necesare pentru implicarea studentului-doctorand în proiecte de cercetare; 

k) să răspundă, împreună cu autorul tezei de doctorat de respectarea standardelor de calitate sau de 

etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului tezei. 
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5.2. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 

a) de a îndruma activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de 

doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii 

universitare de doctorat, cu respectarea intereselor profesionale ale studentului-doctorand; 

b) de  a evalua periodic calitatea activităţii studentului-doctorand; 

c) de  a solicita conducerii I.O.S.U.D. întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand în 

cazul ivirii unui conflict de interes sau a unor motive bine întemeiate; 

d) de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire universitară avansată la care 

studentul doctorand trebuie să participe; 

e) de a desemna, prin consultare cu studentul-doctorand, comisia de îndrumare cu rolul de a-l sprijini 

pe doctorand pe durata studiilor universitare de doctorat; 

f) de a participa la competiţii pentru granturi doctorale. 

 

VI. Drepturile si obligaţiile studentului-doctorand 

6.1.  Obligaţiile studentului-doctorand (obligaţiile comune tuturor studenţilor-doctoranzi) 

a) să respecte integral prevederile din prezentul contract precum şi din Regulament,  din celelalte 

regulamente sau acte normative care reglementează activităţile desfăşurate la UPG Ploieşti; 

b) să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la termenele stipulate în cuprinsul prezentului 

contract toate sarcinile prevăzute  în planul individual al programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate şi în planul individual al programului de cercetare ştiinţifică; 

c) să prezinte periodic conducătorului de doctorat rezultatele cercetărilor ştiinţifice întreprinse şi, ori de 

câte ori este solicitat, rapoarte de activitate comisiei de îndrumare; 

d) să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul universităţii, să le întreţină şi 

să le păstreze în bună stare; studentul-doctorand vinovat de degradarea sau distrugerea unor astfel de 

bunuri va fi obligat la repararea prejudiciului produs; 

e) să  aducă la cunoştinţa UPG Ploieşti  orice modificare a datelor personale sau orice alte situaţii de 

natură să atragă modificări în statutul de student-doctorand bugetat; 

f) să respecte normele de disciplină universitară;   

g) să achite taxele de studiu în cel mult patru rate, la termenele din contractul anual, dacă studiile de 

doctorat se derulează în regim cu taxă de şcolarizare; 

h) să-şi însuşească şi să respecte toate măsurile de securitate şi sănătate în muncă, specifice locului de 

muncă în care îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă; 

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice sau la alte manifestări ştiinţifice în domeniul de 

interes, organizate la nivelul UPG Ploieşti sau la nivel naţional/internaţional; 

j) să respecte legea drepturilor de autor şi legislaţia privind dreptul proprietăţii intelectuale;       

k) să menţină legătura permanentă cu conducătorul de doctorat şi cu membrii comisiei de îndrumare, în 

scopul asigurării unui caracter de continuitate a pregătirii şi fluxului normal al informaţiilor; 

l) să desfăşoare activităţile prevăzute în planul individual al studiilor universitare de doctorat pe durata 

normală specificată în contract respectând obligaţiile privind frecvenţa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.2.  STUDENTUL-DOCTORAND are dreptul : 

a)    să beneficieze de  drepturile  prevăzute de Regulament. 

b) să  participe la activităţile didactice prevăzute  în Programul de pregătire universitară avansată,  în 

conformitate cu Planul său de pregătire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c) să  beneficieze de prevederile Regulamentului  privind întreruperea studiilor, prelungirea studiilor, 

schimbarea temei tezei de doctorat şi a conducătorului de doctorat; 
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d) să beneficieze de bursă în funcţie de fondurile alocate în acest scop şi în conformitate cu prevederile 

Regulamentului; 

e) să primească o adeverinţă din partea UPG Ploieşti, după susţinerea tezei de doctorat, care să ateste că 

perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat cu frecvenţă constituie 

vechime în muncă; 

f) să aibă calitatea de student-doctorand asimilată calităţii de asistent universitar sau de asistent de 

cercetare pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat;  

g)  să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei 

de îndrumare; 

h) să fie reprezentat în consiliul şcolii doctorale,  respectiv în senatul universitar; 

i) să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale; 

j) să participe la conferinţe, congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, seminarii naţionale şi internaţionale în 

problematica tezei sale de doctorat, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de IOSUD; 

k) să aleagă, pe baza planului de învăţământ şi a programului de pregătire universitară avansată, 

disciplinele pe care urmează să le studieze, stabilite de comun acord cu conducătorul de doctorat; 

l) să solicite, în condiţiile Regulamentului întreruperea studiilor universitare de doctorat; 

m) să solicite motivat aprobarea perioadelor menţionate la pct.3.2, 3.3, 3.5 din cuprinsul contractului, în 

condiţiile şi pentru termenele stipulate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

n) să solicite schimbarea conducătorului de doctorat în cazul indisponibilităţii acestuia pentru o perioadă 

de cel puţin 6 luni, în cazul nerespectării de către acesta a clauzelor contractuale, sau pentru situaţii 

conflictuale; 

o) să desfăşoare activităţi didactice în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână în cazul 

studiilor universitare de doctorat cu frecvenţă. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi 

remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, în acest caz 

plătindu-se contribuţiile prevăzute de lege. Activităţile didactice trebuie să se desfăşoare astfel încât să 

nu afecteze negativ timpul disponibil pentru derularea programului de studii doctorale, pe cele 2 

planuri. 

 

VII. Cuantumul taxei de şcolarizare 
       7.1. Obligaţiile specifice studenţilor-doctoranzi în regim cu taxă 

a) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, mai puţin eventualele perioade de întrerupere, studentul 

doctorand are obligaţia de a achita, în condiţiile stabilite de Senatul Universităţii, taxa de studiu 

pentru fiecare semestru universitar, inclusiv pentru semestrul în care are loc susţinerea publică a 

tezei de doctorat, precum şi taxa pentru susţinerea tezei de doctorat.  

Un student doctorand este considerat a fi în parcursul studiilor universitare de doctorat cât timp 

se află sub incidenţa prezentului Contract şi a eventualelor acte adiţionale la acesta. 

b) Studentul-doctorand are obligaţia de a respecta termenele de achitare a taxei de studiu stabilite 

de Senatul Universităţii şi precizările din Anexă la prezentul Contract. 

c) Din momentul reluării studiilor după o întrerupere, studentul-doctorand în regim cu taxă va 

achita, în fiecare semestru universitar când participă din nou la studiile universitare de doctorat, 

o taxă semestrială de studiu calculată pe baza taxei anuale de studiu fixate de Senatul 

Universităţii pentru anul universitar din care face parte semestrul respectiv. 

d) Neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitarea la termen 

reprezintă o nerespectare a obligaţiilor şi condiţiilor din prezentul Contract, consecinţele fiind 

arătate la art. 9.2. 
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VIII. Răspunderea contractuală 
8.1.  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către studentul-doctorand a obligaţiilor 

contractuale ce decurg din prezentul contract, atrag atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în  

Regulament şi răspunderea  potrivit legii. 

8.2.  Neînţelegerile dintre părţi se soluţionează pe cale amiabilă.  

 

IX. Modificarea şi încetarea contractului  
9.1 Modificarea  prezentului contract se face, în scris, prin act adiţional. 

9.2.  Prezentul   contract încetează, fără îndeplinirea unor  formalităţi speciale şi fără intervenţia 

instanţei, în următoarele situaţii :  

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la data finalizării studiilor universitare de 

doctorat; 

b) din iniţiativa studentului-doctorand; 

c) din iniţiativa UPG Ploieşti, în cazul exmatriculării studentului-doctorand sau în situaţia în care 

studentul-doctorand nu respectă obligaţiile şi condiţiile din prezentul contract. Încetarea se produce 

prin adoptarea deciziei de exmatriculare de către consiliul şcolii doctorale la data comunicării de 

către Universitate a constatării nerespectării contractului de către studentul-doctorand. 

d) în caz de forţă majoră.  

9.3. Forţa majoră este definită de situaţii neprevăzute, independente de voinţa părţilor, care determină 

în mod irevocabil încetarea prezentului contract. Partea care o invocă are obligaţia să o aducă la cunoştinţa 

celeilalte părţi, în scris, în maxim 5 zile lucrătoare de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în 

cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, 

cealaltă  parte neavând dreptul de a cere despăgubiri. 

9.4. Orice modificare privind clauzele prezentului contract, în timpul executării acestuia, impune 

încheierea unui act adiţional, conform dispoziţiilor legale. Contractul se modifică de drept în cazul 

modificării legislaţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 

9.5. UPG Ploieşti este îndreptăţită, în cazul încetării în oricare dintre cazurile menţionate la pct. 9.2. 

din contract, la plata de către studentul-doctorand a debitelor acumulate (cu titlu de exemplu: taxe restante) 

sau a eventualelor daune materiale. 

 

9.6. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea sau încetarea prezentului contract 

vor fi soluţionate pe cale amiabila astfel: 

- conflictele dintre studentul doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către Consiliul 

Şcolii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel acesta se va media de către Senatul 

universitar; 

- conflictele dintre studentul doctorand şi Şcoala doctorală se mediază de către Senatul universitar. 

 9.7. Dacă stingerea divergenţelor nu va putea fi convenită pe cale amiabila, soluţionarea acestora va 

fi realizată de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, conform prevederilor legale. 

  

X. Alte clauze 
10.1. Prezentul  contract  se completează cu prevederile corespunzătoare din Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la UPG Ploieşti.  

10.2. Universitatea are dreptul de a afişa pe paginile de web ale UPG Ploieşti (în Intranet) rezumatul 

tezei de doctorat, depus de studentul-doctorand la Şcoala de Studii Doctorale cu ocazia declanşării procedurii 

de susţinere publică a tezei de doctorat. 

10.3. Sesizări şi solicitări care privesc studiile universitare de doctorat din UPG Ploieşti se depun în 

scris la Şcoala de Studii Doctorale, care le va înainta spre soluţionare, după caz, forurilor competente. 

10.4. În situaţii speciale, conducătorul de doctorat poate solicita, în limita fondurilor disponibile şi cu 

avizul consiliului şcolii doctorale, o prelungire cu 2 sau 4 semestre universitare a studiilor universitare de 
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doctorat ale studentului doctorand. Dacă nu există fonduri disponibile, prelungirea se poate efectua numai în 

regim cu taxă. Prelungirea se poate acorda o singură dată. Cererea de prelungire se depune de către 

conducătorul de doctorat la secretariatul Şcolii de Studii Doctorale şi va fi apoi supusă de directorul şcolii 

doctorale aprobării Senatului universităţii. 

10.5. Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza de doctorat în 

termenele stabilit potrivit prezentului contract şi eventualelor acte adiţionale la acesta, depăşirea acestora va 

conduce automat la exmatricularea sa.  

 

 

Prezentul contract se încheie astăzi ………………………..........., la Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru şcoala doctorală. 

 

 

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Rector 

Prof.dr.ing. Pascu Mihai COLOJA  

Student-doctorand 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Contabil şef 

Ec. Lăcrămioara PETREA 

Conducător de doctorat 

 

Prof.dr.ing. _____________________________ 

 

 

 

Consilier juridic Universitate 

Jr. Alina GĂMAN 

Director Şcoală Doctorală 

Prof.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU 
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UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

 

                              

 
 
                       Anexă la Contractul de Studii Universitare de Doctorat nr............/..................... 

 

1.Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti stabileşte anual  cuantumul taxelor de studiu, defalcarea pe tranşe, 

precum si consecinţele neachitării la termen a acestora. 

2. Pentru anul universitar 2014-2015, taxa anuală de studiu care se va achita este de 3000 lei.   Plata 

se poate face în 4 (patru) rate, până la următoarele date calendaristice: 

rata I   (750 lei) ……….. Termen: ………………….  

rata II  (750 lei) ............. Termen: ………………….  

rata III (750 lei)……….. Termen: ………………….. 

rata IV (750 lei)……..… Termen: …………………..    

3. Durata maximă admisă pentru întârzierea plăţii este de 15 zile calendaristice de la data prevăzută pentru 

achitarea taxei. După această perioadă,  în caz de neachitare, se emite ordinul de exmatriculare. 

4. Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii, peste termenele stabilite prin contract, se percep penalităţi de 0,25 % 

din valoarea ratei.  

 

 
 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Rector 

Prof.dr.ing. Pascu Mihai COLOJA  

Student-doctorand 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Contabil şef 

Ec. Lăcrămioara PETREA 

Conducător de doctorat 

 

Prof.dr.ing. _____________________________ 

 

 

 

Consilier juridic Universitate 

Jr. Alina GĂMAN 

Director Şcoală Doctorală 

Prof.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU 
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UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

în vederea întreruperii studiilor universitare de doctorat 

Nr………...… / ……….......… 

 

 

  

IV. Prezentul document constituie act adiţional la Contractul de studii universitare de 

doctorat nr. ______________ 

V. Părţile prezentului contract adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat sunt 

părţile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la cap.1, adică:  

 

II.1. UNIVERSITATEA   PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, în calitate de instituţie de 

învăţământ superior de stat acreditată, aflată în coordonarea M.E.N.  instituţie organizatoare de studii 

universitare de doctorat, cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucureşti nr.39, cod poştal 100680, reprezentată  legal 

prin  RECTOR -  prof. univ. dr. ing.  COLOJA PASCU MIHAI,  în calitate de CONTRACTOR, denumită 

în continuare UPG Ploieşti, 

 

II.2. D-l/D-na _______________________________________________________________,   

CNP__________________, domiciliat în localitatea _________________________, sector____, judeţul 

_______________, strada ____________________________, nr._____, bloc _____, scară ____, et.__, 

ap.________, telefon _________________ , e-mail____________________________, posesor al BI/CI seria 

____ nr._______________ - în calitate de conducător de doctorat, conform ordinului ministrului educaţiei 

____________________________________nr.__________din____________________ 

şi: 

   II.3. D-l/D-na ______________________________________________________________, CNP 

_____________________, domiciliat (ă)  în _____________________., str. . ___________________,   

nr._____, bl. _______, sc.____, ap______, tel.: ._______________________, nascut(ă) la data de ________, 

în localitatea________________________, judeţul_________________fiul/fiica lui ________________  şi 

al(a)_____________________, telefon de contact _________________________________, posesor al BI/CI 

seria ____ nr._______________ în calitate de CONTRACTANT,  denumit  în continuare STUDENT-

DOCTORAND înmatriculat la studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 

__________________, conform avizului Consiliului Şcolii doctorale _______________ în domeniul 

fundamental:__________________________, domeniul de studii universitare de 

doctorat:________________________________, forma de învăţământ (căsuţa corespunzătoare se marchează 

cu un x) :  cu frecvenţă ; cu frecvenţă redusă , în regim de finanţare: de la buget ; cu taxă , limba în 

care se desfăşoară doctoratul: _________________, tema de cercetare aleasă: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

cu durata normală a studiilor de 3 ani şi termen de finalizare a tezei de doctorat: 

________________________________. 
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VI. Obiectul prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat îl 

constituie reglementarea relaţiilor dintre părţile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat 

specificate la cap. I pe perioada întreruperii studiilor universitare de doctorat ale studentului-doctorand. 

Perioada întreruperii are o durată de ______ semestre universitare şi începe cu prima zi din (căsuţa 

corespunzătoare se marchează cu x) semestrul I ; semestrul II   al anului universitar _______________, 

adică cu data de _________________. 

VII. Durata prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat 

IV.1. Prezentul act adiţional este valabil pe perioada întreruperii studiilor universitare de doctorat ale 

studentului-doctorand specificată la cap. III. 

 IV.2. Termenul de încetare a Contractului de studii universitare de doctorat se decalează cu durata 

perioadei de întrerupere specificate la cap. III. 

 IV.3. Pe perioada întreruperii specificate la cap. III, Contractul de studii universitare de doctorat 

specificat la cap. I este suspendat. 

VIII. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

V.1. Drepturile părţilor decurg din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare 

de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi din reglementările legale în vigoare. 

V.2. Pe perioada întreruperii studiilor universitare de doctorat specificată la cap. III, toate drepturile 

şi obligaţiile părţilor, aşa cum apar în Contractul de studii universitare de doctorat sau decurg din 

reglementări aplicabile, se suspendă. 

V.3. La sfârşitul perioadei de întrerupere studentul-doctorand are obligaţia de a se prezenta la 

secretariatul Şcolii Doctorale în vederea continuării studiilor sale de doctorat. 

V.4. Din momentul reluării studiilor universitare de doctorat după întrerupere, studentul-doctorand în 

regim cu taxă va achita, în fiecare semestru universitar când participă din nou la studiile universitare de 

doctorat, o taxă semestrială de studiu calculată pe baza taxei anuale de studiu fixate de senatul Universităţii 

pentru anul universitar din care face parte semestrul respectiv. 

VI. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere contractuală partea care o 

invocă în termen. 

 

Prezentul contract se încheie astăzi ………………………..........., la Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte a actului adiţional şi unul pentru şcoala doctorală. 

 

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Rector 

Prof.dr.ing. Pascu Mihai COLOJA  

Student-doctorand 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Contabil şef 

Ec. Lăcrămioara PETREA 

Conducător de doctorat 

 

Prof.dr.ing. _____________________________ 

 

 

 

Consilier juridic Universitate 

Jr. Alina GĂMAN 

Director Şcoală Doctorală 

Prof.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU 
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UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

în vederea prelungirii studiilor universitare de doctorat 

Nr………...… / ……….......… 

 

 

  

IX. Prezentul document constituie act adiţional la Contractul de studii universitare de 

doctorat nr. ______________ 

X. Părţile prezentului contract adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat sunt 

părţile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat specificat la cap.1, adică:  

 

II.1. UNIVERSITATEA   PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI, în calitate de instituţie de 

învăţământ superior de stat acreditată, aflată în coordonarea M.E.N.  instituţie organizatoare de studii 

universitare de doctorat, cu sediul în Ploieşti, B-dul. Bucureşti nr.39, cod poştal 100680, reprezentată  legal 

prin  RECTOR -  prof. univ. dr. ing.  COLOJA PASCU MIHAI,  în calitate de CONTRACTOR, denumită 

în continuare UPG Ploieşti, 

 

II.2. D-l/D-na _______________________________________________________________,   

CNP__________________, domiciliat în localitatea _________________________, sector____, judeţul 

_______________, strada ____________________________, nr._____, bloc _____, scară ____, et.__, 

ap.________, telefon _________________ , e-mail____________________________, posesor al BI/CI seria 

____ nr._______________ - în calitate de conducător de doctorat, conform ordinului ministrului educaţiei 

____________________________________nr.__________din____________________ 

şi: 

   II.3. D-l/D-na ______________________________________________________________, CNP 

_____________________, domiciliat (ă)  în _____________________., str. . ___________________,   

nr._____, bl. _______, sc.____, ap______, tel.: ._______________________, nascut(ă) la data de ________, 

în localitatea________________________, judeţul_________________fiul/fiica lui ________________  şi 

al(a)_____________________, telefon de contact _________________________________, posesor al BI/CI 

seria ____ nr._______________ în calitate de CONTRACTANT,  denumit  în continuare STUDENT-

DOCTORAND înmatriculat la studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 

__________________, conform avizului Consiliului Şcolii doctorale _______________ în domeniul 

fundamental:__________________________, domeniul de studii universitare de 

doctorat:________________________________, forma de învăţământ (căsuţa corespunzătoare se marchează 

cu un x) :  cu frecvenţă ; cu frecvenţă redusă , în regim de finanţare: de la buget ; cu taxă , limba în 

care se desfăşoară doctoratul: _________________, tema de cercetare aleasă: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

cu durata normală a studiilor de 3 ani şi termen de finalizare a tezei de doctorat: 

________________________________. 
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XI. Obiectul prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat îl 

constituie reglementarea relaţiilor dintre părţile semnatare ale Contractului de studii universitare de doctorat 

specificate la cap. I pe perioada prelungirii studiilor universitare de doctorat ale studentului-doctorand. 

Perioada prelungirii are o durată de ______ semestre universitare şi începe (în fiecare situaţie se marchează 

căsuţa corespunzătoare cu un x) cu prima zi din semestrul I ; semestrul II   al anului universitar 

_______________, adică cu data de _________________. 

XII. Durata prezentului act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat 

IV.1. Prezentul act adiţional este valabil pe perioada prelungirii studiilor universitare de doctorat ale 

studentului-doctorand specificată la cap. III. 

 IV.2. Pe perioada prelungirii studiilor universitare de doctorat ale studentului doctorand specificată la 

cap. III, studentul doctorand ocupă un loc (căsuţa corespunzătoare se marchează cu x) cu finanţare de la 

buget ; cu taxă . 

 IV.3. Contractul de studii universitare de doctorat specificat la cap. I se completează cu prevederea 

de la aliniatul IV.2 al prezentului capitol şi se prelungeşte cu durata perioadei de prelungire specificată la 

cap. III. 

 

XIII. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

V.1. Drepturile părţilor decurg din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare 

de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi din reglementările legale în vigoare. 

V.2. În perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand în regim cu 

taxă are obligaţia de a achita, pentru fiecare semestru de participare la studiile universitare de doctorat, 

inclusiv pentru semestrul în care are loc susţinerea publică a tezei de doctorat sau exmatricularea, taxa 

semestrială de studiu calculată pe baza taxei anuale de studiu fixate de Senatul Universităţii pentru anul 

universitar din care face parte semestrul respectiv. 

V.3. La sfârşitul perioadei de prelungire studentul-doctorand are obligaţia de a se prezenta la 

secretariatul Şcolii de Studii Doctorale în vederea efectuării bilanţului studiilor sale de doctorat. 

VI. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere contractuală partea care o 

invocă în termen. 

 

Prezentul contract se încheie astăzi ………………………..........., la Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte a actului adiţional şi unul pentru şcoala doctorală. 

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

Rector 

Prof.dr.ing. Pascu Mihai COLOJA  

Student-doctorand 

 

__________________________________ 

 

 

Contabil şef 

Ec. Lăcrămioara PETREA 

Conducător de doctorat 

 

Prof.dr.ing. _____________________________ 

 

 

 

Consilier juridic Universitate 

Jr. Alina GĂMAN 

Director Şcoală Doctorală 

Prof.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU 

 

 
 


