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1. GENERALITĂŢI
1.1. Pentru anul universitar 2012-2013, Universitatea Petrol – Gaze
din Ploieşti organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat
pentru domeniile de doctorat precizate în Anexa 1, care este parte integrantă a
acestei Metodologii.
1.2. Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:
* Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - pentru
doctoratul la forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim de finanţare de la bugetul
de stat, pe bază de granturi doctorale;
* Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, în calitate de I.O.S.U.D. pentru doctoratul în formele de învăţământ cu frecvenţă, în regim de finanţare cu
taxă.
Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei
rate a taxei de studii şi încheierea contractului de studii, în termenele precizate în
Tabelul 1 din prezenta Metodologie.
1.3. Taxa de şcolarizare în anul universitar 2012 – 2013 pentru studiile
universitare de doctorat este de 3.500 lei şi se achită în 4 (patru) tranşe egale, în
baza contractului de studii de doctorat cu taxă.
1.4. Regulile de bază privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor la
programele de studii universitare de doctorat sunt cuprinse în Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea
Petrol – Gaze din Ploieşti, care trebuie consultat de către toţi candidaţii pentru
admiterea la doctorat.

2. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI DE ADMITERE
2.1. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează numai
în sesiunea septembrie, în conformitate cu programul de desfăşurare a concursului
de admitere prezentat în Tabelul 1.
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Tabelul 1 Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere
la studiile universitare de doctorat
Activitatea
Înscrierea candidaţilor
Afişarea listei candidaţilor înscrişi
Susţinerea examenului de competenţă lingvistică
(engleză, franceză sau germană)
Susţinerea probei de admitere (pe domenii de
doctorat)
Afişarea rezultatelor parţiale şi depunerea
eventualelor contestaţii
Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi afişarea
rezultatelor finale
Confirmarea locului prin depunerea actelor de
studii în original şi încheierea contractelor de
studii

Perioada de
17-24 septembrie 2012
24 septembrie 2012
26 septembrie 2012
27-29 septembrie 2012
30 septembrie 2012
1 octombrie 2012
2-5 octombrie 2012

3. INSCRIEREA CANDIDATILOR
3.1. 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 prezentei Metodologii, concursul desfăşurându-se, aşa cum
se precizează şi în tabelul 1, în două etape: un examen de competenţă lingvistică şi
o probă de specialitate pentru admiterea la doctorat.
3.2. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat se distribuie de către
conducerea executivă a Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, 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,
cercetării, tineretului şi sportului publicat în Monitorul Oficial al României,
distribuite de senatul universitar pe domenii de doctorat, pe conducători, se aduc la
cunoştinţa celor interesaţi prin afişare în avizierul „Doctorate” şi includere pe siteul universităţii.
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3.3. Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai
absolvenţii unui ciclu de studii universitare de masterat.
3.4. 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.
3.5. Inscrierea 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.
3.6. Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs
de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă.
3.7. Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune un dosar de
înscriere-dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a. cererea de înscriere (formularul 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 prezenta
Metodologie;
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.
3.8. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este
de 100 lei şi se achită la casieria universităţii.
3.9. 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.
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4. DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
4.1. Examenul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană) se organizează şi se susţine la
Departamentul de Filologie din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti.
4.2. Probele examenului de competenţă lingvistică, conţinutul lor şi
modul de susţinere a acestora se stabilesc de către Departamentul de Filoloige, se
aprobă de către conducerea Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti şi se aduc la
cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi includere pe site-ul universităţii, în perioada
de înscriere la concurs.
4.3. Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor la examenul de competenţă
lingvistică se efectuează de către o comisie, formată dintr-un preşedinte şi cel puţin
un cadru didactic /profesor examinator titular, la propunerea Departamentului de
Filologie, cu aprobarea conducerii Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.
4.4. 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 Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea
Petrol – Gaze din Ploieşti, 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.
4.5. Candidatul la concursul de admitere la doctorat care a obţinut în
ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere
internaţională sau un certificat eliberat de un departament de specialitate dintr-o
universitate acreditată, poate anexa certificatul sau o copie legalizată a acestuia la
dosarul de înscriere şi nu mai trebuie să susţină examenul de competenţă
lingvistică.
4.6. 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. In 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
departamentele de specialitate ale facultăţii în care se organizează concursul de
admitere la doctorat, se avizează de către Consiliul facultăţii, se aprobă de către
Consiliul de Administraţie al Universităţii, care desemnează şi preşedintele
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comisiei, şi se numesc prin decizia rectorului Universităţii Petrol – Gaze din
Ploieşti.
4.7. 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.
4.8. Proba de admitere la doctorat are două componente distincte:
 susţinerea orală în faţa comisiei a unui 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 către membrii comisiei;
 examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de
specialitate; această parte a probei constă din formularea de răspunsuri la
întrebările adresate de membrii comisiei, pe baza bibliografiei de specialitate.
4.9 Fiecare dintre membrii 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.
4.10. 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.
4.11. Comisia pentru susţinerea probei de admitere la doctorat
completează şi semnează catalogul eliberat la Secretariatul Universităţii-Doctorate,
înregistrând sub semnătură notele acordate fiecărui candidat, catalog în baza căruia
candidaţii examinaţi sunt ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor
concursului de admitere Mad:
 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).
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 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.
 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).
4.12. 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.
4.13. 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.
4.14. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de admitere la
doctorat se depun în scris, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la
secretariatul facultăţii la nivelul căreia s-a organizat comisia de susţinere a probei.
4.15. 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.
4.16. 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 candidatului rezultatul, în scris.

5. PREVEDERI SPECIALE
5.1. 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. Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat se
afişează apoi la avizierul „Doctorate” şi pe site-ul universităţii
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5.2. Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu
profesorul conducător de doctorat şi cu rectorul Universităţii Petrol – Gaze din
Ploieşti, contractul de studii universitare de doctorat.
5.3. Candidaţii declaraţi admişi 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, cu data de 1 octombrie
2012.
RECTOR,
Prorf.univ.dr.ing. Pascu Mihai Coloja

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa
Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti
din data de 11 septembrie 2012.
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ANEXA 1:
LISTA DOMENIILOR DE DOCTORAT SI A CONDUCATORILOR DE
DOCTORAT
Nr.
Crt

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

1

1
2

1
2

Conducatorul de doctorat

Departament de specialitate

Domeniul de doctorat: MINE, PETROL SI GAZE
Prof.dr.ing. Florea MINESCU Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ
Prof.dr.ing. Lazar AVRAM
Forajul sondelor, extracţia şi transportul
hidrocarburilor
Prof.dr.ing. Mihai COLOJA
Forajul sondelor, extracţia şi transportul
hidrocarburilor
Prof.dr.ing. Iulian NISTOR
Geologie petrolieră şi inginerie de zăcământ
Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ
Prof.dr.ing. Ion BOLOCAN
Chimie
Prof.univ.dr.ing. Dragoş
Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia
CIUPARU
mediului
Prof.univ.dr.ing. Paul ROŞCA Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia
mediului
Prof.univ.dr.ing. Vasile
Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia
MATEI
mediului
Prof.univ.dr.ing. Florin
Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia
OPREA
mediului
Prof.univ.dr.ing. Ion ONUŢU
Ingineria prelucrării petrolului şi protecţia
mediului
Domeniul de doctorat: CHIMIE
Prof.univ.dr.chim. Octav
Chimie
PÂNTEA
Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICA
Prof.dr.ing. Alexandru
Inginerie mecanică
PUPAZESCU
Prof.dr.ing. Gheorghe
Inginerie mecanică
ZECHERU
Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR
Prof.dr.ing. Nicolae
Automatică, calculatoare şi electronică
PARASCHIV
Prof.univ.dr.ing. Mihaela
Automatică, calculatoare şi electronică
OPREA
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