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CADRUL LEGAL 

Consiliul Științific al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (CS-UPG) este constituit în conformitate 

cu Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea 

nr. 324/2003 cu modificările ulterioare, Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare, 

Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploiesti şi alte dispoziţii legale în vigoare.  

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Consiliul Științific este un organism consultativ în subordinea Consiliului de Administrație și 

Senatului, fiind coordonat de prorectorul responsabil cu activitatea de cecetare stiintifica. 

Art. 2. Scopul principal al activității CS-UPG este de a asigura  coordonarea, orientarea și evaluarea  

activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică şi inovare din UPG-Ploiesti în acord cu 

Strategia CDI a universității și cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică. 

Capitolul II - ATRIBUȚII 

Art. 3. Consiliul Științific al Universității Petrol-Gaze din Ploiești are următoarele atribuții: 

elaborează strategia de cercetare dezvoltare a universității şi ia măsurile necesare pentru realizarea 

acesteia;  

a) stabilește proceduri și măsuri corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității de 

cercetare și pentru realizarea obiectivelor strategice și a tematicii de cercetare programate; 

b) dezbate și analizează planurile de cercetare științifică prioritare; 

c) monitorizează vizibilitatea națională și internațională a cercetării din universitate; 

d) stabilește criteriile de performanță în cercetarea științifică din UPG pe baza propunerilor 

primite de la facultăți și propune Senatului criteriile de acordare a stimulentelor; 

e) analizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al activității de cercetare științifică și 

modul de execuție al acestuia pe baza bilanțurilor contabile; 

f) sprijină organizarea în universitate a manifestărilor științifice cu participare națională și 

internațională; 

g) urmărește dezvoltarea bazei tehnico - științifice  a cercetării și stimularea utilizării 

interdiscipliare a acesteia; 

h) asigură o bună conduită a activității de cercetare științifică prin intermediul comisiei de etică; 

i) avizează structura organizatorică a Departamentului de Cercetare Științifică; 

j) analizează și avizează activitatea Departamentului de Cercetare Științifică; 

k) stimuleaza și sprijină activitatea de cercetare științifică a departamentelor, cadrelor didactice, 

doctoranzilor și studenților din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituții de 

învățământ și cercetare sau companii  private din țară sau din străinătate; 

l) stimulează crearea de centre de cercetare științifică, transfer tehnologic și inovare pe domenii 

prioritare de interes pentru diverși beneficiari la nivel național sau regional.  
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Capitolul III – ORGANIZARE ȘI MANDAT 

Art. 4. Consiliul Științific este format din 11 membri, cadre didactice cu performanțe științifice 

deosebite, aprobați de Consiliul de Administrație. Fiecare facultate va desemna cel puțin 2 membri în 

Consiliul Științific. Membrii Consiliului Științific asigură reprezentarea intereselor tuturor 

domeniilor/facultăților din universitate. 

Art. 5. Din componența Consiliului Științific fac parte: 

- Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică; 

- 1 reprezentant propus de către CSUD; 

- 9 reprezentanți ai facultăților (prodecanii responsabili cu activități în domeniul cercetării 

științifice și/sau alte cadre didactice cu performanțe deosebite în cercetarea științifică, 

desemnați de Consiliile facultăților. 

Art. 6. Consiliul Știintific este condus de un președinte în persoana prorectorului responsabil cu 

activitatea de cercetare științifică. 

Art. 7. Durata mandatului Consiliului Științific este egală cu durata mandatului Consiliului de 

Administrație. 

Art. 8. In cazul în care un post din Consiliu este vacantat mai mult de trei luni, președintele va iniția 

procedura de înlocuire cu un alt membru, păstrând reprezentarea echilibrată a facultăților. 

Confirmarea noilor membri se face de Consiliul de Administrație. 

Art. 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Științific se aprobă de Consiliul de 

Administrație. 

Art. 10. Cvorumul de lucru al Consiliului Științific este 2/3 din numărul de membri, iar deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a celor prezenți. Hotărârile Consiliului se consemnează în procesul verbal 

de ședință, care este semnat de președinte. 

Art. 11. Consiliul Științific își poate constitui comisii de specialitate cu un caracter consultativ. 

Funcționarea și atribuțiile acestor comisii sunt stabilite de către Consiliu. 

Art. 12. Consiliul Științific se întrunește în sesiuni ordinare, semestrial, sau în sesiuni extraordinare, 

ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui CS – UPG. La ședințele Consiliului Științific 

pot asista și invitați, cu aprobarea președintelui CS – UPG. Prezența lor este limitată la puctele de pe 

ordinea de zi pentru care au fost invitați. 

Art. 13. Ședințele Consiliului Științific se anunță cu cel puțin 5 zile înainte de data reuniunii, cu 

excepția ședințelor extraordinare, când  acest termen se reduce la 3 zile.  

Art. 14. Președintele convoacă și prezidează reuniunile Consiliului Științific, asigură elaborarea 

hotărârilor și informează Consiliul de îndeplimirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în 

relația cu Consiliul de Administrație. 
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Capitolul IV – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 15. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Științific al UPG Ploiești intră în 

vigoare la 04.04.2019, data aprobării lui de către Senatul Universității Petrol- Gaze din Ploiești. 

Art. 16. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice alte reglementări contrare. 


