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CADRUL LEGAL 

Prezentul Regulament stabileşte cadrul general privind elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, instituţie de învăţământ superior de stat, cu 

sediul în localitatea Ploieşti, Bulevardul Bucureşti, nr. 39. 

Regulamentul privind elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Carta Universității Petrol Gaze din Ploiesti; 

• Legea Finanţelor Publice 500/2002; 

• Reglementări CNFIS; 

• Legea Bugetului de Stat; 

• Legislaţie salarizare. 

DEFINIȚII 

An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul și anume anul calendaristic de la 1 

ianuarie până la 31 decembrie. 

Buget - document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile 

instituţiei.  

Centru de cost - o structură organizatorică din cadrul unei instituţii unde se generează costuri 

(compartimente de specialitate). 

Credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot 

ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul 

exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare.  

Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută 

şi se raportează bugetul.  

Execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a cheltuielilor 

aprobate prin buget. 

Proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale 

bugetului, care se încheie cu aprobarea contului de execuţie a acestuia.  
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prezentul Regulament se aplică tuturor salariaţilor implicaţi, prin atribuţiile stabilite în fişele 

de post, în activitatea de elaborare şi aprobare a proiectului de buget al Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti.  

Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognozare și 

analiză a activităţii economico-financiare a UPG din Ploieşti. El cuprinde resursele financiare 

pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul strategic al universităţii, în perioada exercițiului 

financiar respectiv. 

Art. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în 

fiecare an veniturile şi cheltuielile Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Veniturile şi cheltuielile se 

grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare, astfel: 
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• Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole; 

• Cheltuielile sunt structurate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, după caz. 

Art. 4. (1) Veniturile prevăzute în proiectul de buget se compun din:  

• sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, pe bază de contract, pentru 

finanţarea de bază şi finanţarea complementară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri 

cu destinaţie specială (burse şi protecţia socială a studenţilor, incluziune socială etc.); 

• venituri proprii, formate din taxe şi alte venituri din învăţământ, cercetare, chirii, donaţii, 

sponsorizări; 

• surse externe - fonduri alocate pe bază competiţională în cadrul competiţiilor naţionale şi 

internaţionale de proiecte (proiecte FSE, proiecte CNCSIS etc.) 

(2) Veniturile menţionate la alin. (1) sunt utilizate de UPG din Ploieşti, în condiţiile 

autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care îi revin în cadrul politicii statului din 

domeniul învățământului şi cercetării ştiințifice universitare. 

Art. 5. (1) Cheltuielile prevăzute în proiectul de buget trebuie să aibă destinaţie precisă şi limitată şi 

să fie determinate de autorizările conţinute în legile specifice învăţământului de stat superior şi în 

legile bugetare anuale. Nu pot fi prevăzute în proiectul de buget cheltuieli pentru care nu există bază 

legală. 

(2) Cheltuielile prevăzute în proiectul de buget se compun din:  

• cheltuieli de personal; 

• cheltuieli cu bunuri şi servicii; 

• cheltuieli de capital; 

• alte cheltuieli, în condițiile legii. 

CAPITOLUL II 

ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET 

Art. 6. (1) La elaborarea proiectului de buget al universităţii se au în vedere următoarele:  

• reglementările şi normele legale în vigoare, precum şi structura organizatorică existentă la 

momentul întocmirii lui;  

• reglementările specifice exerciţiului bugetar; 

• sursele de venituri şi baza legală a încasării lor;  

• consumurile de materiale, piese de schimb, utilităţi, combustibil etc. luate în calcul;  

• nivelul prețurilor avute în vedere în momentul eleborării proiectului; 

• deficitul sau excedentul bugetar. 

(2) Estimarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor pentru exerciţiul bugetar curent (n) se 

realizează având în vedere: 

• veniturile şi cheltuielile aferente execuţiei bugetare pentru cel puţin 3 ani anteriori (n-1; n-2; 

n-3); 

• trendul înregistrat în evoluţia veniturilor şi cheltuielilor aferente execuţiei bugetare pentru 

cel puţin 3 ani anteriori. 

Art. 7. Proiectul de buget al universităţii se elaborează de către Directorul Financiar/Contabilul Şef 

în baza proiectelor de buget pe centre de cost. Centrele de cost din cadrul Universităţii Petrol-Gaze 

din Ploieşti sunt: 

• Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică (IME); 

• Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG); 
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• Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (TPP); 

• Facultatea de Litere şi Ştiinţe (LS); 

• Facultatea de Ştiinţe Economice (SE); 

• Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic (DPPD); 

• Administraţia Generală (AG) care include: Preşedinte Senat; Secretar Senat; Rector; 

Prorectori; Secretariat Universitate; Direcţia Generală Administrativă; Departament 

Cercetare; Departament Relaţii Internaționale; Bibliotecă; Editură; Cămine; Cantină precum 

şi toate structurile funcționale  din organigrama Universității.  

Art. 8. Pe baza unei metodologii prevăzute de art. 11 din prezentul regulament, responsabili pentru 

elaborarea proiectelor de buget pe centre de cost sunt: 

• Decanii (IME, IPG, TPP, LS, SE) şi directorul DPPD pentru centrele de cost facultăţi şi 

DPPD, asistați de Serviciul Financiar-Contabilitate; 

• Contabilul Şef pentru centrul de cost Administraţie Generală (AG). 

CAPITOLUL III 

APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET 

Art. 9. (1) Proiectele de buget pentru centrele de cost – facultăţi (IME, IPG, TPP, LS, SE) se aprobă 

de către Consiliul Facultăţii.  

(2) Proiectul de buget pentru centrul de cost Administraţie Generală (AG) se aprobă de către 

Consiliul de Administraţie. 

(3) Proiectul de buget al universităţii se aprobă de către Senatul Universităţii Petrol-Gaze 

din Ploieşti. 

Art. 10. După aprobarea de către Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, proiectul de buget 

al universităţii este trimis la Ordonatorul principal de credite (Ministerului Educaţiei Naționale) spre 

aprobare. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 11. În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de către Senatul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Directorul Financiar/Contabil Şef va supune aprobării 

Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti următoarele metodologii: 

(1) Metodologie de întocmire a proiectului de buget al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

(2) Metodologie de monitorizare a centrelor centre de cost şi de analiză a execuţiei bugetare. 

Art. 12. Secretariatul Universității va difuza prezentul Regulament tuturor facultăţilor şi  

compartimentelor funcţionale  din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi îl va afişa.  

Art. 13. Prezentul Regulament privind elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti va fi actualizat ori de cȃte ori apar modificări ȋn prevederile 

legale ȋn baza cărora s-a elaborat, inclusiv ȋn cazul ȋn care se actualizează organigrama şi Carta 

Universitară. 

Art. 14. Prezentul Regulament, vizat pentru legalitate de Oficiul Juridic, a fost aprobat în sedința 

Senatului Universitar din data de 09.05.2019.  


