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Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
 
 
 
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
 
 

1. PREAMBUL 
 

Art.1. Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti funcţionează în baza prevederilor 
Constituţiei României şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a altor 
documente şi acte normative referitoare la sistemul şi procesul de învăţământ, 
precum şi a Cartei Universitare respectiv a altor regulamente, norme, proceduri, 
metodologii, acte etc., aprobate de Senatul Universităţii. 
 
Art.2. Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este o instituţie de învăţământ 
superior de stat acreditată, de interes public, cu personalitate juridică, având 
caracter nonprofit şi apolitic. În cadrul universităţii funcţionează numai 
programe de studiu acreditate/autorizate, la ciclurile de studii universitare de 
licenţă, masterat şi doctorat. 
 
Art.3. Universitatea este condusă  după principiul autonomiei universitare, în 
condiţiile legii şi ale reglementărilor proprii, care se manifestă prin: 

a) Autonomie organizatorică şi funcţională; 
b) Autonomie didactică şi de cercetare ştiinţifică; 
c) Autonomie financiară şi administrativă. 

 
Art.4. (1) Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti dispune de un patrimoniu 
propriu, pe care îl gestionează conform legii. 
 (2) Patrimoniul este de drept proprietatea universităţii şi este gestionat de 
acesta, conform legii. Dreptul de proprietate al universităţii asupra bunurilor se 
exercită cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun. 
 (3) Bunurile obţinute din veniturile universităţii sunt de drept proprietate 
privată a acesteia. 
 (4) Universitatea este titulara dreptului de administrare asupra bunurilor 
din domeniul public sau privat al statului, dobândit în condiţiile legii. 
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Art.5.  (1) Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti funcţionează ca instituţie 
finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, fonduri obţinute din taxele 
de şcolarizare şi sumele percepute pentru prestaţii universitare şi ştiinţifice, din 
dobânzi, donaţii, sponsorizări şi alte surse mobilizate potrivit legii, precum 
contribuţii ale altor ministere, împrumuturi sau ajutoare externe. Veniturile 
obţinute din alte surse decât cele bugetare se gestionează integral de 
universitate, cu respectare dispoziţiilor legale. 
 (2) Toate resursele de finanţare ale Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti 
sunt venituri proprii. 
 
 

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
Art.6. Structura organizatorică a Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti este 
aprobată de Senatul Universităţii şi este prezentată în organigrama Universităţii 
Petrol – Gaze din Ploieşti.  
 
Art.7. Structura organizatorică respectă principiul autorităţii ierarhice. 
 
Art.8. Organizarea procesului de învăţământ şi cercetare este prezentată în 
capitolele 2, 3 şi 5 din Carta Universităţii. 
 
Art.9. Principala componentă a structurii organizatorice de învăţământ şi 
cercetare este facultatea care cuprinde departamente, secretariat, centre de 
cercetare. 
 
Art.10.  Organizarea procesului administrativ cuprinde structuri 
organizatorice constituite în compartimente, servicii şi birouri. 
 
 
3. STRUCTURA DE SUSŢINERE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE 

 
Art.11. Structura auxiliară este coordonată de funcţiile de conducere executive: 
Rector şi Prorectori şi au rolul de a susţine o serie de activităţi în sprijinul 
procesului didactic şi de cercetare. Structura de susţinere didactică şi de 
cercetare cuprinde:  
 (1) Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat; 
 (2) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
 (3) Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră; 
 (4) Centrul de Dezvoltare şi Inovare Pedagogică; 
 (5) Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic; 
 (6) Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă; 
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 (7) Serviciul Managementul Calităţii; 
 (8) Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare şi Afaceri Prahova; 
 (9) Departamentul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii; 

(10) Editură-Tipografie; 
(11) Biblioteca Universităţii. 

 
 

4. STRUCTURA TEHNICO – ADMINISTRATIVĂ 
 
Art.12. Structura administrativă este coordonată de funcţiile de conducere 
executive: Rector şi Directorul General Administrativ pe baza hotărârilor 
Senatului, ale Consiliului de Administraţie şi deciziilor Rectorului. 
 
Art.13. Structura tehnico-administrativă coordonată şi aflată în subordinea 
directă a Rectorului cuprinde: 
 (1) Secretariatul general; 
 (2) Serviciul Financiar – Contabil; 
 (3) Centrul pentru Proiecte, Programe şi Evenimente Cultural Artistice 

(CPPECA); 
 (4) Incubatorul Tehnologic de Afaceri. 
 
Art.14. Structura tehnico-administrativă coordonată şi aflată în subordinea 
directă a Directorului General Administrativ cuprinde: 
 (1) Serviciul Tehnic; 
 (2) Serviciul Social-Administrativ; 
 (3) Serviciul Pază; 
 (4) Biroul Achiziţii servicii, lucrări, produse; 
 (5) Biroul Patrimoniu. 
 
 

5. CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII 
 
Art.15. În conformitate cu precizările din Carta Universităţii, structurile 
universitare de conducere sunt Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie, 
Consiliile facultăţilor, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat şi 
Consiliile departamentelor. 
 
Art.16. Senatul Universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai 
înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, se organizează, 
funcţionează şi are atribuţii în conformitate cu prevederile din Carta 
Universităţii. 
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Art.17. Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a universităţii 
şi aplică deciziile Senatului Universitar, se organizează, funcţionează şi are 
atribuţii în conformitate cu prevederile din Carta Universităţii. 
 
Art.18. Consiliul Facultăţii  reprezintă organismul decizional şi deliberativ al 
facultăţii, se organizează, funcţionează şi are atribuţii în conformitate cu 
prevederile din Carta universităţii. 
 
Art.19. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat  este organismul 
coordonator al activităţii şcolilor doctorale,  se organizează, funcţionează şi are 
atribuţii în conformitate cu prevederile Codului Studiilor Universitare de 
Doctorat şi cu prevederile din Carta universităţii. 
 
Art.20. Consiliul departamentului  este un organism deliberativ, care îl ajută 
pe directorul de departament în realizarea conducerii operative a 
departamentului, se organizează, funcţionează şi are atribuţii în conformitate cu 
prevederile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Departamentului. 
 
 

6.  FUNCŢIILE DE CONDUCERE EXECUTIVE 
 
Art.21. În conformitate cu precizările din Carta Universităţii, funcţiile executive 
sunt: rector, prorector, director al Consiliului pentru Studii Universitare de 
Doctorat, decan, prodecan, director de departament, director general 
administrativ. Prerogativele lor sunt stipulate în Carta Universităţii. 
 
Art.22. Rectorul  este reprezentantul legal al Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti în relaţiile cu terţii, realizează conducerea executivă şi este ordonatorul 
de credite al universităţii. 
 
Art.23. Prorectorii, numiţi de către rector cu consultarea senatului universitar, 
dintre membrii comunităţii universitare a Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti 
exercită atribuţii şi obligaţii stabilite de către rector, după ce şi-au exprimat 
acordul scris de susţinere executivă a planului managerial al acestuia. 
 
Art.24. Numărul prorectorilor din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este 4 
şi îndeplinesc următoarele atribuţii de bază: 
 (1) Prorectorul responsabil cu programele de studii şi managementul 
calităţii; 
 (2) Prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică; 
 (3) Prorectorul responsabil cu activitatea socială şi resursele umane; 

(4) Prorectorul responsabil cu relaţiile internaţionale şi parteneriatul cu 
mediul economico-social. 
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Art.25. Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat are 
funcţia asimilată cu cea a funcţiei de prorector, iar atribuţiile sale sunt stipulate 
în Codul Studiilor Universitare de Doctorat şi în regulamentele proprii.  
 
Art.26. Decanul reprezintă facultatea în relaţia cu terţii şi răspunde de 
managementul acesteia.  
 
Art.27. Prodecanul este numit de către decan şi exercită atribuţii şi obligaţii 
stabilite de către decan şi consiliul facultăţii. 
 
Art.28. Directorul de departament  realizează managementul şi conducerea 
operativă a departamentului. 
 
Art.29. Directorul centrului de cercetare  asigură managementul operativ al 
centrului de cercetare. 
 
Art.30. Directorul general administrativ  conduce structura administrativă a 
universităţii. 
 
 

7. FUNCŢIILE DE CONDUCERE OPERATIVE 
 
Art.31.  Activităţile de conducere operative sunt desfăşurate de: preşedinte, 
director, secretar şef, şef serviciu, şef birou. 
 
 

8. FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE 
 
Art.32. Structurile organizatorice din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 
funcţionează în baza regulamentelor proprii aprobate de senat. 
 
Art.33. Asigurarea transparenţei organizării şi funcţionării structurilor 
organizatorice este asigurată prin postarea regulamentelor pe site-ul 
universităţii. 
 
 

9. DISPOZIŢIILE FINALE 
 
Art.34. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Universităţii Petrol – Gaze 
din Ploieşti este aprobat de Senatul Universităţii. 
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Art.35. Actualizarea sau modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti se realizează în 
următoarele situaţii: 
 (1) la modificarea Cartei Universităţii; 

(2) la iniţiativa conducerii reprezentată prin Senatul Universităţii sau 
Rectorul Universităţii; 
(3) ca urmare a schimbărilor cadrului de reglementare; 
(4) la recomandarea ministerului tutelar. 

 
Art.36. Regulamentele interne de organizare şi funcţionare pot fi actualizate şi 
modificate numai cu aprobarea Senatului Universităţii. 
 
Art.37. Normele prezentului regulament sunt aplicabile tuturor categoriilor de 
personal din Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, indiferent de locul de 
muncă, de funcţia ocupată, de natura raportului de serviciu sau de forma de 
angajare. 
 
Art.38.Însuşirea şi respectarea prezentului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare este obligatorie pentru întregul personal. Personalul Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti nu poate invoca necunoaşterea prevederilor 
regulamentului, spre a fi exonerat de răspundere. 
 
Art.39 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Universităţii Petrol – Gaze 
din Ploieşti intră în vigoare după aprobarea de către Senatului Universităţii. 


