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Secţiunea 1. Funcţiile Senatului
1.1. Senatul reprezintă forul de conducere la nivelul cel mai înalt al Universităţii Petrol – Gaze din
Ploieşti. Senatul este forul de decizie şi de validare care asigură conducerea universităţii în
concordanţă cu principiile autonomiei universitare, cu legile în vigoare, cu prevederile Cartei şi
cu propriile Hotărâri.
1.2. Activitatea Senatului se desfăşoară pe ani legislativi, începând cu data constituirii sale,
23.02.2012, pe baza Regulamentului adoptat şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
1.3. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi întreaga
comunitate academică din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Acestea pot fi modificate
numai de către Senat.
1.4. Toate structurile academice, administrative şi executive se subordonează Senatului şi au
obligaţia să se prezinte în faţa Senatului, răspunzând astfel interpelărilor senatorilor sau ale
comisiilor permanente ale Senatului.
Secţiunea 2. Structura organizatorică
2.1. Senatul este compus din 53 membri, din care 39 de cadre didactice şi 14 studenţi, cu drept de
vot, rectori şi senatori onorifici cu statut de invitat, fără drept de vot.
2.2. Mandatul membrilor Senatului, precum şi al structurilor sale este de 4 ani.
2.3. Structura organizatorică a Senatului cuprinde trei organisme: Biroul Senatului, Comisiile
permanente ale Senatului şi Secretariatul Senatului.
2.4. Biroul Senatului se compune din Preşedintele Senatului, Secretarul Senatului, Preşedinţii
comisiilor permanente ale Senatului şi un student.
2.4.1. Biroul Senatului are următoarele atribuţii:
- pregăteşte şedinţele ordinare sau extraordinare ale senatului;
- stabileşte şi aduce la cunoştinţa membrilor Senatului ordinea de zi şi asigură
desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului;
- furnizează materialele necesare ordinii de zi pe e-mail, fax sau comunicare directă, prin
semnarea de primire a documentelor;
- stabileşte, în acord cu Consiliul de Administraţie, planul şedinţelor ordinare anuale
(luna de desfăşurare şi ordinea de zi a acestora);
- elaborează hotărârile Senatului şi le publica pe site-ul universitarii în termen de 3 zile
lucrătoare de la adoptare;
- urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Senatului şi face o informare trimestrială pe care o
supune atenţiei senatorilor în prima şedinţa în plen;
- primeşte şi emite orice rapoarte cu privire la orice sesizare privind situaţiile de
incompatibilitate sau vacantare a unui loc în Senat;
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- primeşte orice propunere de modificare a metodologiilor, regulamentelor şi le pune în
discuţia comisiilor permanente;
- poate solicită, în baza interpelărilor senatorilor, puncte de vedere de la structurile de
conducere, executive şi administrative ale universitarii;
- răspunde în scris sau oral, după caz, la întrebările scrise sau orale ale senatorilor,
exprimate în şedinţa Senatului sau ale oricărui membru al comunităţii academice, dacă
aceasta nu presupune o aprobare suplimentară;
- rezolvă problemele curente în perioada dintre şedinţele Senatului, altele decât cele care
sunt de competenţa Senatului universităţii conform Cartei Universitare şi legislaţiei în
vigoare;
- îndeplineşte orice alte atribuţii derivate din însărcinările exprese primite din partea
Senatului.
- planifică/pregăteşte şedinţele festive ca urmare a aprobării în plenul Senatului
universitar a acordării titlului onorific, a unei distincţii sau sărbătoririi unui alt
eveniment al cărui protocol prevede o astfel de întâlnire a Senatului.
2.4.2. Biroul Senatului UPG din Ploieşti este format din Preşedintele senatului, secretarul
senatului, preşedinţii comisiilor de specialitate ale senatului şi un student. Şedinţele
Biroului Senatului sunt conduse de preşedintele senatului, sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru al Biroul Senatului, desemnat expres de preşedintele senatului.
2.4.3. Biroul Senatului se întruneşte bilunar, în a doua şi a patra zi de marţi a fiecărei luni, sau
ori de câte ori este nevoie. Pentru ca o şedinţa a Biroul Senatului sa fie statutară, trebuie
sa fie prezenţi jumătate plus unu din membrii Biroului.
2.4.4. Hotărârile/deciziile în cadrul Biroului Senatului se adopta prin vot, cu majoritate simplă
a celor prezenţi.
2.4.5. Hotărârile Biroul Senatului se publică pe site-ul universităţii, cel târziu la 3 zile
lucrătoare de la adoptarea lor şi vor fi incluse pe ordinea de zi a primei şedinţe a
Senatului universitar. Orice senator poate face contestaţie la prima şedinţă a Senatului
legat de hotărârile luate de Biroul Senatului şi publicate pe site-ul universităţii.
2.4.6. Lucrările Biroului Senatului se consemnează într-un registru de procese-verbale. Fiecare
proces verbal trebuie semnat de fiecare membru al Biroului care a participat la şedinţa
respectivă.
2.5. Prezidiul Senatului
2.5.1. Prezidiul Senatului este compus din Preşedintele Senatului şi doi membri, aleşi din
rândul preşedinţilor comisiilor permanente ale Senatului, în funcţie de tematica şedinţei
de Senat.
2.5.2. Prezidiul Senatului îl asistă pe Preşedintele Senatului în conducerea şedinţelor Senatului
şi colaborează cu acesta şi cu Secretarul Senatului în vederea redactării hotărârilor şi
minutelor Senatului.
2.5.3. Preşedintele Senatului poate delega temporar unele din atribuţiile sale unuia sau mai
multor membri ai Biroului Senatului.
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2.6. Preşedintele Senatului
2.6.1. Preşedintele Senatului este ales în prima şedinţă ordinară a Senatului nou ales, prin votul
secret al senatorilor. Se alege cu majoritatea simplă din totalul senatorilor. Dacă în
primul tur de scrutin niciun candidat nu obţine majoritatea simplă, se organizează un al
doilea tur cu candidaţii situaţi pe primele două locuri. În caz de balotaj, se organizează al
treilea tur de scrutin. Dacă se menţine situaţia de balotaj, se reia procesul electoral,
conform metodologiei în vigoare.
2.6.2. Preşedintele Senatului are următoarele competenţe şi atribuţii:
- convoacă Biroul Senatului;
- convoacă plenul Senatului, în şedinţă ordinară şi extraordinară, precum şi comisiile
acesteia;
- convoacă pentru discuţii membrii Senatului;
- propune ordinea de zi a şedinţei Senatului;
- conduce şedinţele Senatului;
- semnează hotărârile Senatului;
- reprezintă Senatul în raporturile cu conducerea executivă şi administrativă a
Universităţii;
- încheie, în numele Universităţii, contractul de management cu rectorul Universităţii;
- transmite hotărârile Senatului conducerii executive şi administrative a Universităţii şi
urmăreşte modul de îndeplinire a acestora, informând Senatul în mod corespunzător;
- la solicitarea şi în numele Senatului, invită la şedinţele Senatului reprezentanţi ai
structurilor executive sau administrative ale Universităţii sau transmite acestora
interpelări scrise din partea Senatului;
- înmânează titlurile onorifice acordate de Senat (profesor emerit, Doctor Honoris
Causa, Professor Honoris Causa şi Membru de Onoare al Senatului), în condiţiile
prevăzute de Lege şi Carta Universităţii;
- reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organismele similare ale altor instituţii de
învăţământ superior, din ţară şi străinătate, şi încheie cu acestea convenţii şi protocoale
de colaborare în domeniul academic;
- exprimă poziţia Senatului în mass-media;
- coordonează Comisiile permanente ale Senatului, Comisiile ad-hoc ale acestuia şi
Secretariatul Senatului;
- nu poate face parte din nicio comisie permanentă sau ad-hoc a Senatului;
- îndeplineşte orice alte activităţi ce-i revin în calitate de reprezentant al Senatului, în
limitele competenţelor şi atribuţiilor acestuia din urmă;
2.6.3. În exerciţiul atribuţiilor sale, Preşedintele Senatului este dator să se manifeste apolitic,
echidistant şi echilibrat şi să promoveze interesele Universităţii, deontologia şi etica
academică.
2.6.4. În exercitarea funcţiei sale, Preşedintele Senatului este asistat de Biroul Senatului şi de
Secretariatul Senatului.
2.6.5. Preşedintele Senatului poate fi revocat de către Senat în cazul încălcării grave sau
repetate a îndatoririlor sale. Procedura revocării poate fi iniţiată, în scris şi cu indicarea
motivelor acesteia, de cel puţin 1/3 din numărul senatorilor. Revocarea Preşedintelui
Senatului se hotărăşte cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul senatorilor.
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2.6.6. În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte al Senatului, aceasta va fi îndeplinită, până la
alegerea noului Preşedinte, de un membru al Biroului Senatului, ales prin vot secret de
majoritatea senatorilor prezenţi la şedinţa în care se constată vacantarea funcţiei.
2.6.7. Noul Preşedinte al Senatului va fi ales în termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea
acestei funcţii.
2.7. Comisiile permanente ale Senatului
2.7.1 Comisiile permanente ale Senatului sunt următoarele:
- Comisia pentru procesul de învăţământ;
- Comisia pentru cercetare ştiinţifică;
- Comisia pentru buget-finanţe şi activităţi administrative;
- Comisia pentru strategii şi dezvoltare;
- Comisia pentru mediul de afaceri, relaţii publice şi internaţionale;
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
2.7.2. Senatul poate hotărî înfiinţarea şi a altor comisii permanente de specialitate.
2.7.3. Fiecare senator trebuie sa facă parte dintr-o comisie permanenta a Senatului. Comisiile
permanente ale Senatului sunt compuse din 3-9 senatori, dar nu mai mult de doi pentru o
facultate. Un senator nu poate face parte din mai multe comisii.
2.7.4. Fiecare comisie permanentă a Senatului îşi alege un Preşedinte şi un secretar prin vot
direct, deschis sau secret. Preşedintele va conduce activităţile comisiei, iar secretarul va
întocmi procesele verbale şi minutele şedinţelor. Preşedinţii şi secretarii comisiilor
permanente ale Senatului pot fi revocaţi la cererea majorităţii simple a membrilor
comisiilor din care fac parte.
2.7.5. Competenţele, atribuţiile şi sarcinile comisiilor permanente sunt cele prevăzute prin
Carta Universităţii şi cele stabilite de către Senat. În nici un caz acestea nu vor putea
interfera cu competenţele specifice ale departamentelor funcţionale ale Universităţii şi nu
se pot suprapune acestora. Rolul comisiilor permanente este exclusiv acela de a
reprezenta organisme de lucru specializate ale Senatului şi de a facilita luarea de către
acesta a unor hotărâri judicioase în domeniul de competenţă respectiv.
2.7.6. Comisiile permanente au următoarele atribuţii generale:
- primesc de la Biroul Senatului, analizează, pregătesc şi, dacă este cazul, dau avize
consultative, sau prezintă rapoarte de sinteză, privind documentele ce urmează a fi
supuse spre dezbatere şi aprobare în plen. Scopul acestor activităţi este eficientizarea
şedinţelor senatului;
- pot prezenta în plen, rapoarte proprii, privind probleme ce ţin de domeniul de activitate
al fiecărei comisii. Deciziile privind prezentarea acestor rapoarte se iau în Biroul
senatului.
- pot avea iniţiativa privind elaborarea unor documente noi, modificarea sau revizuirea
documentelor deja aprobate de senat. Deciziile privind prezentarea acestor documente
se iau în Biroul senatului.
- pot solicita, cu respectarea legislaţiei şi regulamentelor în vigoare, orice documente,
sau informaţii pe care le consideră relevante pentru a îşi putea îndeplini în bune
condiţii activitatea.
În afara acestor atribuţii generale, comisiile au şi competenţe specifice.
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2.7.7. Comisia pentru procesul de învăţământ are următoarele atribuţii specifice:
- analizează şi propune spre aprobare programele de studiu;
- analizează şi propune spre aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare a
programelor de studiu pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu universitar
organizat;
- analizează şi propune spre aprobare, anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea
anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi
calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;
- analizează şi propune spre aprobare regulamentul de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor pe baza Metodologiei – cadru aprobată prin Ordin al ministrului
de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011;
- analizează şi propune spre aprobare metodologia de examinare pe parcursul studiilor;
- Analizează şi propune spre aprobare metodologia specifică de recunoaştere şi
echivalare a studiilor sau perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate;
- analizează şi propune spre aprobare regulamentul de organizare şi desfăşurare a
programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
- analizează şi propune spre aprobare metodologia de concurs şi rezultatele
concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează
periodic resursa umană;
- analizează şi propune spre aprobare, la propunerea rectorului, sancţionarea
personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a
legislaţiei în vigoare;
- analizează şi propune spre aprobare statul de funcţii al personalului didactic;
- analizează şi propune spre aprobare regulamentul de stabilire a normei didactice
săptămânale minime;
- analizează şi propune spre adoptare metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în baza metodologiei cadru;
2.7.8. Comisia pentru cercetare ştiinţifică are următoarele atribuţii specifice:
- elaborează, modifică şi propune spre avizare Metodologia de normare a activităţii de
cercetare ştiinţifică;
- elaborează, modifică şi propune spre avizare Metodologia privind acordarea unor
fonduri destinate cercetării, cadrelor didactice care realizează performanţe în cercetarea
ştiinţifică;
- elaborează, modifică şi propune spre avizare Procedura operaţională privind controlul
procesului de cercetare.
2.7.9. Comisia pentru buget-finanţe şi activităţi administrative are următoarele atribuţii
specifice:
- analiza situaţiei financiare a UPG, inclusiv prin accesul la rapoartele de control ale
organelor de specialitate: Curte de Conturi, Audit intern/extern etc. şi a măsurilor ce se
impun pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor;
- analiza eficienţei cheltuirii fondurilor financiare ale UPG (printr-un acces transparent
la situaţiile financiar-contabile);
- stabilirea politicilor financiar-bugetare şi salariale (împreună cu CA);
- stabilirea priorităţilor in alocarea /cheltuirea fondurilor UPG (împreună cu CA);
- analiza modalităţilor de eficientizare şi reducere a cheltuielilor (împreună cu CA);
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- analiza modalităţilor de creştere a veniturilor UPG (împreună cu CA);
- urmărirea şi controlul gestiunii financiare a UPG, inclusiv propuneri de control din
partea organelor abilitate: Curte de Conturi, Audit extern etc. şi de sancţionare în
cazurile de gestiune necorespunzătoare a fondurilor UPG;
- analiza proiectelor de buget anuale şi de execuţie bugetară ale UPG;
- precizarea periodicităţii verificărilor de activitate financiara a UPG (de regulă
semestrial);
- stabilirea criteriilor de performanţă ale conducerii administrative prin prisma atragerii
de surse de finanţare pentru activităţile UPG;
- stabilirea criteriilor de performanţă ale conducerii administrative prin prisma asigurării
echilibrului intre resursele financiare şi cheltuieli;
- elaborarea procedurilor de utilizarea a resurselor financiare provenite din activităţile de
cercetare ştiinţifică.
2.7.10. Comisia pentru strategii şi dezvoltare are următoarele atribuţii specifice:
- evaluează şi dă un aviz consultativ la solicitările de modificare a Cartei Universităţii;
- coordonează procesul de dezbatere, la nivelul universităţii a Planurilor Strategic şi
Operaţional ale Universităţii;
- prezintă Senatului propunerile de Plan strategic şi operaţional;
- coordonează analizele privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în Planul strategic şi
operaţional ale Universităţii;
- analizează şi înaintează Senatului, la propunerea Consiliului de administraţie, pe baza
evaluării interne, măsuri privind reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor;
- analizează şi propune Senatului modificări ale structurii organizatorice a universităţii;
- analizează şi dă un aviz consultativ propunerilor de modificare şi/sau elaborare de
metodologii şi regulamente.
2.7.11. Comisia pentru mediul de afaceri, relaţii publice şi internaţionale are următoarele
atribuţii specifice:
- iniţiază şi coordonează activităţile de promovare a imaginii Universităţii în sistemul de
învăţământ şi în mediul economico-social din ţară şi în afara acesteia;
- propune spre aprobare acorduri de colaborare academică (de cooperare şi bilaterale) cu
universităţi din spaţiul universitar internaţional şi monitorizează derularea acestora;
- participă la redactarea regulamentelor şi procedurilor care reglementează desfăşurarea
în condiţii optime a activităţilor privind relaţiile de ordin ştiinţific şi profesional cu
instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară şi din străinătate;
- iniţiază proiecte de explorare a posibilităţii materializării unor relaţii de colaborare cu
mediul de afaceri;
- susţine activităţile de diseminare în plan naţional şi internaţional a proiectelor şi
programelor de cercetare internaţionale, precum şi rezultatele deosebite obţinute în
domeniu de membrii comunităţii academice;
- sprijină acţiunile de organizare de conferinţe internaţionale şi de acordare a titlurilor
onorifice universitare, precum şi de comemorare a unor personalităţi din lumea
ştiinţifică şi universitară; sprijină organizarea activităţilor de participare a universităţii
la manifestări, târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;
- sprijină realizarea programelor stabilite pentru delegaţiile de cadre didactice,
cercetători şi studenţi din universităţile şi instituţiile de cercetare partenere;
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- sprijină elaborarea şi administrarea informaţiilor în mediul on-line ale site-ului UPG
(varianta în engleză) şi a bazei de date aferente;
- promovează implementarea şi dezvoltarea programelor de studii în limbi de circulaţie
internaţională;
- susţine şi promovează activităţi extracuriculare pentru studenţii străini, urmărind
integrarea acestora în comunitatea universitară.
2.7.12. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii specifice:
- stabileşte politica Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti de asigurare a calităţii în toate
domeniile de activitate şi pentru toate structurile din universitate, în conformitate cu
strategia universităţii şi cu interesele de moment ale acesteia, cu respectarea legilor în
vigoare;
- analizează şi avizează procedurile de evaluare a calităţii elaborate în cadrul Serviciului
Managementul Calităţii;
- supune spre aprobare Senatului, Biroului Senatului sau, după caz, Consiliului de
Administraţie al universităţii regulamentele, procedurile şi criteriile de evaluare avizate
favorabil de către Comisie/comisiile Senatului;
- analizează concluziile rapoartelor de evaluare şi elaborează propuneri de soluţionare a
problemelor apărute în domeniul asigurării calităţii;
- urmăreşte şi sprijină dezvoltarea de competenţe în domeniul managementului calităţii
pentru cadrele didactice de la toate facultăţile şi specializările universităţii;
- stabileşte măsuri concrete şi realizabile de promovare a unei culturi pro-calitate în
universitate şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
- propune/analizează şi avizează metodologii şi regulamente privind organizarea şi
funcţionarea universităţii;
- încurajează şi susţine auditările colegiale între diferite structuri din universitate şi
stabileşte un calendar de auditări externe ale specializărilor, dar şi ale structurilor
universitare în cooperare cu Serviciul Managementul Calităţii;
- sprijină şi colaborează cu Serviciul Managementul Calităţii în orice problemă legată de
evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
2.7.13. În desfăşurarea activităţii lor, comisiile permanente au dreptul de a solicita conducerii
executive şi administrative a Universităţii informaţii relevante, sprijin documentar sau
logistic. Orice obstacole întâmpinate în acest sens vor fi semnalate de îndată
Preşedintelui Senatului.
2.7.14. Comisiile permanente sunt convocate de Preşedintele Senatului şi/sau Preşedinţii de
Comisie şi sunt prezidate de Preşedinţii acestora. Preşedintele Senatului împreună cu
Secretarul Senatului au dreptul de a participa, fără drept de vot, la şedinţele acestora.
2.7.15. Preşedinţii comisiilor permanente pot invita la şedinţele acestora, în scop de consultare,
pe Rectorul Universităţii sau alţi reprezentanţi ai structurilor executive sau
administrative de conducere ale Universităţii, precum şi specialişti din domeniul lor de
activitate.
2.7.16. În activitatea lor, comisiile permanente întocmesc materiale şi rapoarte, care sunt
supuse dezbaterii şi aprobării Senatului.
2.7.17. Pentru a fi înaintate Senatului, materialele şi rapoartele comisiilor permanente trebuie să
întrunească acordul majorităţii acestora. Membrii comisiilor permanente se pot consulta
şi pot vota prin corespondenţă scrisă (email, fax) sau prin teleconferinţă.
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2.7.18. Materialele şi rapoartele comisiilor permanente se semnează de către preşedinţii
acestora, care le vor comunica Preşedintelui Senatului sau, după caz, Secretariatului
Senatului. În cazul unor opinii separate, acestea vor fi anexate obligatoriu.
2.7.19. Materialele şi rapoartele comisiilor permanente sunt prezentate Senatului de către
preşedinţii acestora, care vor oferi, dacă este cazul, explicaţii suplimentare.
2.7.20. Membrii comisiilor permanente pot fi revocaţi din comisiile Senatului, la cerere sau
pentru nerespectarea sarcinilor asumate, de către plenul Senatului.
2.8. Secretariatul Senatului
2.8.1. Secretariatul Senatului este aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate permanentă.
2.8.2. Secretariatul Senatului este compus din patru persoane, un Secretar al Senatului, doi
senatori (un cadru didactic şi un student) şi o secretară.
2.8.3. Secretariatul Senatului are următoarele competenţe şi atribuţii:
- asigură evidenţa actualizată a senatorilor, a membrilor comisiilor permanente ale
Senatului, precum şi a datelor de contact ale acestora;
- transmite convocările pentru şedinţele Senatului;
- consemnează dezbaterile din şedinţele Senatului şi şedinţele permanente ale Senatului;
- redactează procesele verbale şi minutele şedinţelor Senatului;
- tehnoredactează proiecte de hotărâri ale Senatului şi ale comisiilor permanente ale
acestuia, conform consemnărilor proceselor verbale de şedinţă, pe care le supune spre
aprobare şi semnare Preşedintelui Senatului sau respectiv, preşedintelui comisiei;
- ţine registrele de procese-verbale şi de hotărâri ale Senatului şi arhiva audio
cuprinzând înregistrarea şedinţelor Senatului.
- urmăreşte publicarea hotărârilor şi minutelor Senatului, potrivit prevederilor
prezentului Regulament;
- asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise de la şi către Senat şi
organele acestuia;
- Secretarul Senatului nu poate face parte din nicio comisie permanentă sau ad-hoc a
Senatului;
- îndeplineşte orice ale atribuţii şi sarcini stabilite de Preşedintele Senatului şi de Biroul
Senatului.
2.8.4. Modul de distribuire a sarcinilor între membrii Secretariatului Senatului va fi stabilit de
Preşedintele Senatului.
2.9. Comisiile ad-hoc
2.9.1. Comisiile ad-hoc sunt comisii speciale, cu caracter temporar, constituite de Senat pentru
soluţionarea unor probleme deosebite, ce nu se înscriu în problematica curentă a
activităţii sale.
2.9.2. Comisiile ad-hoc se constituie la iniţiativa şi solicitarea Preşedintelui Senatului, a
Rectorului sau a 1/3 din numărul senatorilor.
2.9.3. Sarcinile, componenţa şi durata de funcţionare a unei comisii ad-hoc sunt stabilite de
Senat, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi.
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Secţiunea 3. Activitatea Senatului
3.1. Convocarea Senatului
3.1.1. Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen.
3.1.2. Senatul se întruneşte în şedinţă ordinară, o dată la trei luni, de regulă în ziua de joi, în
intervalul orar 1330-1700, cu excepţia lunii august, când nu se organizează şedinţă de
Senat.
3.1.3. Senatul este convocat în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar.
3.1.4. Senatul este convocat de către Preşedintele Senatului. Acesta poate fi convocat şi de
Rectorul Universităţii sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul senatorilor,
înregistrată la Secretariatul Senatului.
3.1.5. Convocarea senatorilor se face individual, prin email, la adresa comunicată de aceştia.
Senatorii au obligaţia de a comunica de îndată în scris Secretariatului Senatului
modificarea adresei de email.
3.1.6. Prin convocare se va cere senatorilor confirmarea participării lor la şedinţa Senatului prin
email, cu cel puţin 24 de ore înainte.
3.1.7. Convocarea este obligatorie chiar dacă programarea şedinţelor ordinare ale Senatului a
fost stabilită şi aprobată de Senat, pentru întregul an universitar.
3.1.8. Odată cu convocarea senatorilor se va transmite acestora, în aceeaşi modalitate în care a
fost realizată convocarea, ordinea de zi şi materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul
şedinţei pentru care se realizează convocarea. În cazul metodologiilor şi regulamentelor,
acestea se transmit senatorilor cu cel puţin o săptămână înainte de data şedinţei, în
format DOC (editabil). Dacă se transmit două metodologii sau regulamente, perioada de
o săptămână se majorează cu încă două zile. Membrii senatului vor avea la dispoziţie trei
zile pentru a face comentarii, completări, pe care le vor trimite electronic comisiei
permanente a Senatului ce coordonează elaborarea/amendarea. Comisia centralizează
observaţiile primite, şi le prezintă în şedinţa de plen spre a fi discutare şi aprobare.
Comisia poate convoca pentru discuţii pe cei care trimit observaţii, sau poate dialoga cu
aceştia pe email. Într-o şedinţă a Senatului nu se pot discuta mai mult de două
metodologii sau regulamente. În cazuri excepţionale, când solicitări din afara
universităţii o impun, se poate face derogare de la termenele de mai sus.
3.2. Desfăşurarea şedinţelor Senatului
3.2.1. Senatul este prezidat de Preşedintele Senatului sau, în absenţa sa, de un membru al
Biroului Senatului desemnat de către el sau, în lipsa unei atare desemnări, de către
membrii Senatului, cu majoritate, prin vot deschis.
3.2.2. La şedinţele Senatului participă, fără drept de vot, Rectorul Universităţii, prorectorii,
directorul general administrativ, precum şi decanii, care vor susţine poziţia Consiliului
de Administraţie şi vor răspunde interpelărilor senatorilor, ori de câte ori este necesar.
3.2.3. La şedinţele de plen ale Senatului poate participa orice membru al comunităţii
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, aşa cum aceasta este definită în Carta universitară,
în limita unui număr de 12 locuri. Participanţii din această categorie vor ocupa exclusiv
ultimul rând al sălii în care are loc şedinţa, nu au drept de vot şi nu pot lua cuvântul.
Persoanele care nu fac parte din Senat (alţii decât invitaţii permanenţi din partea
conducerii universităţii) şi care vor să ia cuvântul, trebuie să solicite aceasta
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Preşedintelui Senatului înainte de începerea şedinţei. Membrii conducerii universităţii,
prezenţi la şedinţele Senatului vor ocupa exclusiv primul rând al sălii de şedinţe.
3.2.4. Daca nu are calitatea de senator, reprezentantul Sindicatului poate fi invitat la şedinţele
Senatului, fără drept de vot.
3.2.5. La cererea oricărui senator, formulată la începutul şedinţei, ordinea de zi poate fi
completată cu puncte suplimentare, cu aprobarea majorităţii senatorilor prezenţi.
3.2.6. În luările de cuvânt, cu privire la punctele de pe ordinea de zi, senatorii vor respecta
regulile deontologiei academice precum şi dreptul celorlalţi senatori de a-şi exprima
opinia. Luările de cuvânt nu vor putea depăşi 5 minute. Un senator poate beneficia de
timpul altui senator pentru o luare de cuvânt, cu acordul acestuia, fără a depăşi 10 minute
în total. Cu consultarea Senatului, Preşedintele Senatului poate reduce la 3 minute durata
luărilor de cuvânt. El poate lua cuvântul celui care nu se conformează prevederilor
prezentului articol.
3.2.7. Preşedintele Senatului şi membrii Prezidiului acordă dreptul la cuvânt şi întocmesc, în
baza înscrierilor la cuvânt, lista vorbitorilor. În funcţie de complexitatea ordinii de zi,
lista vorbitorilor poate fi limitată.
3.2.8. Sunt interzise schimbul direct de replici şi interpelările directe între senatori, precum şi
nerespectarea ordinii înscrierilor la cuvânt. Replica la o luare de cuvânt a unui
antevorbitor trebuie încuviinţată, în prealabil, de către Preşedintele Senatului.
3.2.9. În cazuri extreme, Preşedintele Senatului sau membrii Prezidiului pot dispune, cu votul
majorităţii senatorilor prezenţi, îndepărtarea din sală a celui care, prin conduita sa,
tulbură grav desfăşurarea şedinţei Senatului.
3.2.10. Materialele supuse dezbaterii vor fi proiectate pe un ecran amplasat în sala în care are
loc şedinţa.
3.3. Înregistrarea şi circuitul documentelor
3.3.1. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a Senatului, cu excepţia audierii unor informări sau
conferinţe, se finalizează prin:
a) Regulamente şi Metodologii;
b) Hotărâri;
c) Validări sau invalidări;
d) Declaraţii publice referitoare la probleme şi evenimente de importanţă majoră pentru
Universitate;
3.3.2. Materialele corespunzătoare art. 3.3.1 lit. a, b şi d sunt redactate în formă finală după
aprobare, intr-un interval de timp stabilit de Preşedintele Senatului.
3.3.3. Toate documentele elaborate şi aprobate de Senat sunt înregistrate de Secretariatul
Senatului.
3.3.4. Hotărârile şi măsurile şedinţelor Senatului şi ale comisiilor permanente ale Senatului se
consemnează în procese verbale în registre dedicate acestui scop de către secretarii
comisiilor, care transmit toate documentele în copie Secretarului Senatului.
3.3.5. Procesele verbale, precum şi materialele rezultate din activitatea Senatului, a Biroului
Senatului şi a comisiilor permanente ale Senatului, se păstrează de către Secretariatul
Senatului 1 an universitar şi se predau la Arhiva Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.
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3.3.6. Membrii comunităţii Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti pot consulta, în prezenţa
Secretarului şi/sau Preşedintelui Senatului, procesele verbale şi materialele rezultate din
activitatea Senatului, pe baza unei cereri scrise adresate Secretariatului Senatului, cu
aprobarea Senatului. Pentru alte persoane, Senatul hotărăşte de la caz la caz documentele
şi modul în care acestea pot fi consultate. Procesele verbale şi materialele rezultate din
activitatea Senatului nu pot fi copiate şi utilizate în scopuri propagandistice sau de altă
natură. Copii ale documentelor oficiale ale Senatului se eliberează numai cu aprobarea
Senatului.
3.3.7. Materialele şi deciziile adoptate de Senat pot fi prezentate mass-media de către
Preşedintele Senatului sau de către alte persoane, delegate de acesta cu acordul Biroului
Senatului. Oricare alt membru al Senatului, în afara celui abilitat, poate exprima numai
puncte de vedere personale.
3.3.8. Şedinţele în plen ale Senatului sunt înregistrate permanent prin mijloace audio. Fişierele
sunt arhivate şi păstrate de Secretariatul Senatului. Procesele verbale ale şedinţelor de
Senat, precum şi minutele şedinţelor comisiilor permanente ale Senatului se înregistrează
olograf, în timpul lucrărilor. Membrii Senatului vor transmite Secretariatului Senatului
opiniile şi/sau propunerile exprimate în timpul şedinţelor în plen, în maximum 2 zile de
la încheierea acestora, pentru a fi consemnate cu exactitate şi în totalitate în procesele
verbale.
3.3.9. Senatul şi Consiliul de Administraţie pot organiza şedinţe de lucru sau festive comune,
cu menţinerea competenţelor şi atribuţiilor specifice celor două structuri de conducere.
3.3.10. Cvorumul de prezenţă pentru valabilitatea şedinţelor Senatului este de 2/3 din numărul
senatorilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi.
3.3.11. Senatorii au drept de vot deliberativ egal.
3.3.12. Votul este direct şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima prin
ridicare de mâini sau prin apel nominal. Votul secret se exprimă prin buletine de vot.
3.3.13. Cu excepţia hotărârilor pentru care sistemul de vot a fost reglementat prin Carta
Universităţii sau prin prezentul Regulament, Senatul aprobă, cu majoritatea prevăzută la
art. 3.3.10., procedura de vot pentru fiecare categorie de hotărâre.
3.3.14. Pentru hotărârile care se iau prin vot secret, Preşedintele Senatului va anunţa, înainte de
exprimarea votului, procedura de vot şi modul în care se completează buletinele de vot.
În acest caz utilizarea unei urne este obligatorie.
3.3.15. În cazul alegerii organismelor şi structurilor prevăzute prin prezentul Regulament,
comisia de numărare a voturilor va fi aleasă de către Senat, cu majoritatea prevăzută la
art. 3.3.10., din rândul senatorilor care nu candidează pentru acestea. În celelalte cazuri,
numărarea voturilor va fi realizată de Secretariatul Senatului. În toate cazurile, după
numărarea voturilor se întocmeşte un proces verbal, semnat de cei care au numărat
voturile şi de cel care conduce şedinţa Senatului. Rezultatul votului este adus la
cunoştinţa Senatului imediat după întocmirea acestuia.
3.3.16. În timpul desfăşurării procedurii de votare nu se permit înscrieri la cuvânt.
3.3.17. Toate procesele verbale ale şedinţelor Senatului sunt semnate de către secretara de
şedinţă şi Secretarul Senatului.
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3.3.18. Minutele, procesele verbale şi hotărârile Senatului, precum şi înregistrările audio ale
şedinţelor acestuia se arhivează de către Secretariatul Senatului. La încetarea mandatului
în funcţie, acestea se predau la arhiva Universităţii.
3.3.19. Hotărârile Senatului se publică pe pagina web a Universităţii.
Secţiunea 4. Atribuţiile Senatului
4.1. Aprobă structura anului universitar.
4.2 Iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute de
cercetare-dezvoltare.
4.3. Aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor şi calendarul activităţilor educaţionale specifice
semestrelor academice de studiu.
4.4. Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de studiu pentru fiecare an de
studiu, pentru fiecare ciclu universitar organizat.
4.5. Aprobă anual regulamentul de organizare a admiterii în baza Metodologiei cadru elaborată
anual de către ministerul de resort.
4.6. Aprobă regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor pe baza Metodologiei
– cadru aprobată prin ordin al ministrului de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare
a Legii nr. 1/2011.
4.7. Aprobă metodologia de examinare pe parcursul studiilor.
4.8. Aprobă metodologia specifică de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau perioadelor de studii
efectuate în ţară sau în străinătate.
4.9. Aprobă taxele şi numărul minim de credite necesar promovării anului universitar.
4.10. Aprobă anual şi comunică ministerului de resort, până la 1 februarie al fiecărui an, programele
de studiu de masterat, în vederea publicării lor în regim centralizat.
4.11. Aprobă prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat, la
propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
4.12. Aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă.
4.13. Dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor neperformante.
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4.14. Instituie un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi
obligaţiilor studentului.
4.15. Alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Senatului.
4.16. Stabileşte cotele de reprezentare ale facultăţilor pentru constituirea noului Senat.
4.17. Înfiinţează comisii de specialitate.
4.18. Elaborează şi aprobă regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în universitate.
4.19. Încheie cu rectorul, prin preşedintele ales, un contract de management.
4.20. Elaborează şi adoptă Carta universitară, în urma dezbaterii de către comunitatea universitară.
4.21. Aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea
rectorului.
4.22. Aprobă, la propunerea rectorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi
funcţionarea universităţii.
4.23. Aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară.
4.24. Elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie
profesională universitară.
4.25. Adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului.
4.26. Aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii. De
asemenea, Senatul poate iniţia elaborarea de metodologii sau regulamente, sau amendarea celor
existente. Orice membru al Senatului poate solicita elaborarea de metodologii sau regulamente,
sau modificarea unora existente. Solicitarea se transmite, însoţită de o argumentare, comisiei
permanente de competenţa căreia este metodologia sau regulamentul. Aceasta prezintă
solicitarea în prima şedinţă a Senatului, care poate aproba, sau respinge solicitarea (cu
majoritatea simplă a celor prezenţi). După aprobarea solicitării, se va urma modul de lucru
descris în art. 3.1.8.
4.27. Controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de Administraţie prin comisii specializate.
4.28. Aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului
didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană.
4.29. Aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe,
în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare.
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4.30. Aprobă metodologia de percepere a taxelor, pentru activităţi neincluse în planul de
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
4.31. Aprobă statul de funcţii al personalului didactic.
4.32. Stabileşte numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar.
4.33. Aprobă metodologia de cuantificare a orelor convenţionale.
4.34. Aprobă regulamentul de stabilire a normei didactice săptămânale minime.
4.35. Aprobă – prin acord scris – susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi
cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare.
4.36. Aprobă formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora.
4.37. Aprobă criteriile minime de performanţă pentru personalul didactic şi de cercetare.
4.38. Adoptă criteriile pentru reînnoirea contractelor de angajare pe perioadă determinată.
4.39. Aprobă metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de
cercetare în baza metodologiei cadru.
4.40. Validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice si de cercetare.
4.41. Aprobă metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanţelor activităţilor didactice şi de
cercetare.
4.42. Stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru salariaţii Universitarii PetrolGaze din Ploieşti.
4.43. Avizează structura şi competenţa Comisiei de etică şi deontologie universitară.
4.44. Stabileşte sancţiunile prevăzute la art. 352 (2) lit. c) – e) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011.
4.45. Aprobă comisiile de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare.
4.46. Aprobă politicile salariale ale personalului didactic şi de cercetare.
4.47. Aprobă înfiinţarea unităţilor de cercetare.
4.48. Aprobă înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, a centrelor sau laboratoarelor de
cercetare-dezvoltare.
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4.49. Aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau asociaţiilor.
4.50. Demite rectorul, în condiţiile specificate în cartă şi în contractul de management.
4.51. Demite decanii, directorii de departamente şi directorii structurilor departamentale, din motive
temeinice, în baza procedurii legale.
4.52. Stabileşte criteriile şi indicatorii de performanţă managerială ale rectorului şi drepturile şi
obligaţiile cuprinse în contractul de management.
4.53. Aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa pentru personalităţi din ţară şi străinătate,
precum şi acordarea calităţii de membru al comunităţii academice pentru personalităţi
recunoscute în plan naţional şi internaţional.

Secţiunea 5. Drepturile şi obligaţiile senatorilor
5.1 Senatorii au următoarele drepturi şi obligaţii:
- să participe la şedinţele Senatului;
- să-şi exercite neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului;
- să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea hotărârilor;
- să participe la şedinţele organismelor şi structurilor Senatului în care au fost aleşi;
- să propună Senatului punerea în discuţie a problemelor pe care le consideră importante
pentru Universitate, pentru comunitatea universitară sau pentru facultatea pe care o
reprezintă;
- orice membru al Senatului poate adresa interpelări organismelor şi structurilor Senatului,
precum şi conducerii executive sau administrative a universităţii. Interpelările pot fi orale
sau scrise. Cele orale se adresează în plenul şedinţei, iar cele scrise se depun înainte de
şedinţă la Secretariatul Senatului. Răspunsurile pot fi imediate (orale), sau scrise, caz în care
termenul de răspuns este de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, exclusiv ziua
depunerii;
- să ceară convocarea Senatului în şedinţă extraordinară, în condiţiile prezentului Regulament;
- să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului superior, precum şi legislaţia specifică din
domeniul în care activează;
5.2. Drepturile şi obligaţiile de mai sus se vor exercita şi, respectiv, îndeplini cu bună credinţă şi în
mod rezonabil, cu respectarea deontologiei şi eticii academice.
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Secţiunea 6. Pierderea calităţii de senator
6.1. Calitatea de senator se pierde prin:
- demisie la iniţiativa senatorului;
- alegerea sau numirea într-o funcţie de conducere a Universităţii, incompatibilă cu calitatea
de senator;
- încetarea raporturilor de muncă, în calitate de cadru didactic sau de cercetare titular, pe bază
de contrat de muncă pe durată nedeterminată, cu Universitatea;
- încheierea ciclului de studii în care senatorul student a fost ales;
- excludere.
6.2. Senatorii cadre didactice / studenţi care, în cursului unui an universitar, lipsesc nemotivat de la
trei şedinţe pe an universitar ale Senatului vor fi consideraţi demisionari.
6.3. Procedura de excludere a unui senator poate fi declanşată în cazul unor abateri grave de la
normele de conduită universitară, de la prevederile Cartei Universităţii, ale prezentului
Regulament sau ale hotărârilor Senatului. Excluderea unui senator se discută şi se votează de
Senat cu majoritatea prevăzută la art. 3.3.10. Hotărârea Senatului este adusă la cunoştinţa
comunităţii academice prin publicare pe pagina web a Universităţii.
6.4. Calitatea de senator se pierde în cazul în care un membru al Senatului nu mai îndeplineşte
condiţiile pentru care a fost ales.
6.5. Completarea locurilor vacante din Senat se va face aplicând metodologia de alegeri in vigoare,
in cel mult 2 luni de la data vacantării locului.
Secţiunea 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale
7.1. Senatul are un buget propriu, supus aprobării plenului de către Preşedintele Senatului, după ce
acesta a consultat Consiliul de Administraţie în vederea corelării necesităţilor/solicitărilor cu
resursele existente. Execuţia acestui buget este supusă plenului la sfârşitul anului financiar.
Bugetul Senatului include costuri pentru: consumabile, echipamente IT, mobilier, cheltuieli cu
deplasarea şi reprezentarea, sau orice alte cheltuieli absolut justificate şi necesare bunei
funcţionări tehnice a Senatului.
7.2. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile Legii şi ale Cartei
Universităţii.
7.3. Modificarea prezentului Regulament se face de către Senat, la propunerea Biroului Senatului,
Rectorului sau a 1/3 din senatori, propunere care va fi prezentată prin Secretariatul Senatului.
Validarea modificărilor prezentului Regulament se face separat pe articole.
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