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CADRUL LEGAL 

Prezentul Regulament pentru selectarea cadrelor didactice asociate în Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti respectă prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Capitolul I 

PREVEDERI GENERALE 

Art. 1. Normele didactice vacante din Statele de funcţii ale Departamentelor Universităţii Petrol-

Gaze din Ploieşti pot fi acoperite în regim plata cu ora de către cadrele didactice cu norma de bază 

în UPG din Ploieşti sau provenind din afara Universităţii, care au statutul de cadre didactice 

asociate. 

Art. 2. Cadrele didactice asociate sunt selecţionate în urma unui concurs care se desfăşoară la 

nivelul departamentului unde se află postul (posturile) suplinit(e). Persoanele numite, ca urmare a 

concursului, în această calitate nu se vor trece în statele de funcţii. 

Art. 3. În situaţia în care se solicită prestarea de activităţi didactice, în calitate de cadru didactic 

asociat, la mai multe departamente, va fi întocmit câte un dosar pentru fiecare departament. 

Capitolul II 

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE 

Art. 4. a) Selecţia cadrelor didactice asociate care vor suplini posturile vacante din statele întocmite 

în cadrul DIDFR se va realiza la departamentul/departamentele din  facultăţile care coordonează 

respectivele specializări.  

b) Selecţia cadrelor didactice asociate care urmează să desfăşoare activităţi didactice cu anul 

pregătitor va fi realizată la nivelul Facultăţii Litere de Ştiinţe. 

c) Comisia de concurs pentru selecţia a cadrelor didactice asociate care urmează să 

desfăşoare activităţi în cadrul DPPD va fi condusă de directorul acestui departament şi va cuprinde 

în calitate de membri cadre didactice de la Departamentul Ştiinţele Educaţiei. Procesul verbal al 

comisiei de concurs va fi vizat de către Prorectorul coordonator al DPPD. 

Art. 5. a) Candidaţii care solicită statutul de cadre didactice asociate trebuie a) să deţină titlul de 

doctor în domeniul disciplinei (disciplinelor) pentru care vor susţine activităţi de predare şi/sau 

aplicative sau într-un domeniu apropiat și b) să îndeplinească standardele de ocupare a posturilor 

didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 

vechime, conform legii. 

Art. 6. a) Conform art. 301 din Legea nr. 1/2011, activităţile aplicative pot fi susţinute şi de 

doctoranzi. Doctoranzii trebuie să fie înmatriculaţi la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

b) Pentru a putea desfăşura activităţi didactice în regim plata cu ora doctoranzii trebuie să 

efectueze săptămânal un număr de 4-6 ore convenţionale neplătite la departamentul de care aparţine 

conducătorul ştiinţific. 
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Art. 7. Conform art. 301, alin. 31 din Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

cazul specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, invitați în calitate 

de cadre didactice asociate, nu este necesară deținerea diplomei de doctor. În acest caz, cadrele 

didactice asociate vor putea susține ore în regim de plata cu ora cu respectarea standardelor 

ARACIS specifice fiecărui domeniu.  

Art. 8. Comisia de concurs, compusă din 3-5 membri şi un secretar, este numită şi prezidată de 

directorul departamentului unde urmează să desfăşoare activităţi didactice candidatul. 

Art. 9. Înaintea desfăşurării concursului, directorul de departament verifică dacă dosarul a fost 

întocmit cu respectarea Art. 21 sau, după caz, Art. 22. 

Art. 10. Concursul constă în analiza de către comisie a conţinutului dosarului şi, eventual, într-un  

interviu sau într-o probă scrisă. 

Art. 11. Rezultatele concursului, consemnate într-un proces verbal (conform modelului din Anexa 

2) semnat de către toţi membrii comisiei sunt supuse aprobării colectivului departamentului. Un 

extras din procesul verbal al comisiei se anexează la dosar. Directorul de departament completează 

rubrica specifică din cererea candidatului. 

Art. 12. Dosarele aprobate în departament sunt supuse avizării Consiliului facultăţii. În urma 

avizării, la fiecare dosar se anexează un extras din Procesul verbal al şedinţei consiliului, iar 

Decanul completează rubrica specifică din cererea candidatului. 

Art. 13. Dosarele avizate la nivelul facultăţilor sunt înaintate prorectorului responsabil cu activitatea 

didactică, în vederea verificării modului în care au fost respectate prevederile prezentului 

regulament. După verificare, dosarele vor fi înaintate Rectorului în vederea Aprobării. 

Art. 14. Validarea finală a rezultatelor concursului este realizată de Senatul Universităţii Petrol –

Gaze din Ploieşti. La fiecare dosar se anexează Hotărârea Senatului referitoare la validarea 

rezultatelor concursului de selecţie. 

Art. 15. Dosarele respinse în diversele faze ale concursului vor fi restituite candidaţilor prin 

intermediul directorului de departament. 

Art. 16. Dosarele validate de Senatul universitar vor fi înaintate Serviciului Personal-Salarizare 

înainte de începerea semestrului. 

Art. 17. În conformitate cu reglementările în vigoare, pot fi suplinite cu cadre didactice asociate 

posturi vacante de asistent, lector universitar/ şef de lucrări, conferenţiar, profesor. 

Art. 18. În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, pot fi suplinite, în principiu, numai posturile de 

lector universitar/ şef de lucrări şi asistent universitar. Activităţile didactice desfăşurate din posturile 

vacante de conferenţiar şi profesor vor fi retribuite la nivel de şef de lucrări/lector. 

Art. 19. Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea pe durată determinată a unui post 

didactic vacant cu cadre didactice asociate va cuprinde:  
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a. cererea candidatului (conform modelului din Anexa 1), înregistrată la nivelul 

Departamentului;  

b. curriculum vitae şi lista de lucrări;  

c. copii vizate la nivelul UPG (directorul de departament) după diplomele de licenţă şi doctorat 

(diploma de master pentru doctoranzi) şi după cartea de muncă încheiată; 

d. adeverinţă din partea Şcolii doctorale (numai pentru doctoranzi); 

e. adeverinţă de la locul de muncă, în care să se indice vechimea în post cu studii superioare. În 

absenţa acestui document, salarizarea cadrului didactic se va face la nivel minim. 

f. acordul instituției unde candidatul are norma de bază pentru desfăşurarea de activităţi 

didactice în regim de plata cu ora, programul de activitate; 

g. copie după cuponul de pensie, în cazul pensionarilor; 

h. declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte, după caz: 

     h1. că persoana în cauză desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare în alte universităţi; 

h2. că persoana în cauză  nu a pierdut calitatea de cadru didactic prin desfacerea disciplinară 

a contractului de muncă şi nu este sub anchetă penală; 

i. adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să rezulte că starea de sănătate îi 

permite desfăşurarea de activităţi didactice; 

j. copie după cartea de identitate. 

Art. 20. a) Cadrele didactice pensionate care au fost titulare la Universitatea  Petrol-Gaze din 

Ploieşti şi persoanele care au fost cadre didactice asociate după anul universitar 2012-2013, 

inclusiv, nu vor include în dosarele de concurs copii ale actelor de studii, CV, listă de lucrări şi 

copie după cartea de muncă. 

b) Pentru persoanele care se încadrează în prevederile alineatului a), Serviciul Personal – 

Salarizare va pune la dispoziţia departamentelor copii ale actelor de studii, CV, listă de lucrări şi 

copie după cartea de muncă, în vederea includerii în dosarele de concurs. 

Art. 21. Angajarea cadrelor didactice asociate se face prin decizia Rectorului, pe durata unui 

semestru sau a unui an universitar. Calitatea de cadru didactic asociat se păstrează numai pe 

perioada cât persoana în cauză a fost numită prin decizia Rectorului. Cadrele didactice asociate vor 

semna cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti contracte de muncă pe durată determinată. 

Art. 22. Persoanele care au pierdut calitatea de cadru didactic prin desfacerea disciplinară a 

contractului de muncă sau care se află în anchetă penală  nu pot efectua ore în regim plata cu ora în 

calitate de cadru didactic asociat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.  

Art. 23. Prevederile prezentului regulament se aplică obligatoriu tuturor departamentelor din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti care desfăşoară activităţi didactice nominalizate în statele de 

funcţii elaborate pe baza unui plan de învăţământ.  

Art. 24. Modul de salarizare pentru activităţi didactice în regim de plata cu ora va fi unitar la nivelul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 
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CAPITOLUL III 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 25. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 11.07.2019. 

 

 

 

 

 


