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CADRUL LEGAL 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu următoarele acte normative: 

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

• Ordinul ministrului nr. 3751 din 29 aprilie 2015 privind Metodologia-cadru referitoare la procesul 

de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul 

naţional de învăţământ superior; 

• Carta Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.  

Capitolul I - PRINCIPII GENERALE 

Art. 1. Alegerile se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu structura (cadre didactice și 

studenți) Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti existentă la începutul anului universitar 2019-2020.  

Art. 2. Alegerile se desfăşoară la nivelul departamentelor, facultăţilor şi al universităţii, conform unui 

calendar propus de Consiliul de administrație și aprobat de Senat. 

Art. 3. Desemnarea şi numirea prorectorilor, decanilor, prodecanilor şi directorului general 

administrativ se realizează în termen de 15 zile de la confirmarea rectorului de către ministerul de 

resort, conform Cartei universitare şi prezentei Metodologii.  

Art. 4. În conformitate cu rezultatele referendumului, rectorul universităţii va fi desemnat prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii 

şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. 

Art. 5. Decanii vor fi selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii la nivelul 

facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil 

din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul 

acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. 

Art. 6. Pentru structurile de conducere de la toate nivelurile, pot candida numai cadrele didactice şi 

de cercetare titulare la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, conform Cartei universitare şi Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 7. Orice discriminare politică, de sex, religie, naţionalitate, vârstă, ş.a. privind alegerea/ 

desemnarea în structurile şi funcţiile de conducere este interzisă. 

Art. 8. (1) Alegerile se desfăşoară pe baza votului universal, direct şi secret al tuturor membrilor cu 

drept de vot din structura sau circumscripţia reprezentată (departament/facultate/universitate). 

(2) În cazul personalului UPG Ploieşti sunt consideraţi membri cu drept de vot cadrele 

didactice şi de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. 

(3) În cazul studenţilor sunt consideraţi membri cu drept de vot studenţii înmatriculaţi la nivel 

licenţă, master şi doctorat. 

Art. 9. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere 

la nivelul universităţii, al facultăţilor şi al departamentelor trebuie să se respecte principiul 
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reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, secţii/linii de predare, programe de studii, după caz, 

principiu stabilit prin Carta universitară. 

Art. 10. (1) Mandatul funcţiilor de conducere sau de membru al structurilor de conducere este de 

maximum 4 ani.  

(2) În cazul vacantării unui loc în structurile sau funcţiile de conducere, se vor organiza alegeri 

parţiale/concurs, conform Cartei universitare şi prezentei metodologii, pentru ocuparea acestuia.  

Art. 11. O persoană poate exercita o singură funcţie de conducere în cadrul universităţii. Funcţiile de 

rector, prorector, decan şi prodecan, respectiv de director de departament nu se cumulează. 

Art. 12. Nu pot ocupa funcţii de conducere şi nu pot face parte din structurile de conducere persoanele 

care au fost sancţionate penal, disciplinar sau ca urmare a încălcării eticii universitare şi a bunei 

conduite în cercetare şi pentru care nu a intervenit reabilitarea în conformitate cu prevederile Legii 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 13. Au dreptul să ocupe una dintre funcţiile de conducere (director de departament, decan, 

prodecan, rector, prorector și director CSUD), prin alegeri sau concurs, după caz, persoanele care nu 

au împlinit vârsta de pensionare. 

Art. 14. Votul unui membru al comunităţii universitare se atribuie astfel: 

a. votul titularilor (cadre didactice şi cercetători) dintr-un departament se exprimă pentru alegerea 

directorului de departament, care ocupă de drept un loc în consiliul departamentului, şi pentru 

alegerea membrilor consiliului departamentului; 

b. votul titularilor (cadre didactice și cercetători) din cadrul facultăţii, pentru alegerea membrilor 

(cadre didactice și de cercetare titulare din facultate) în consiliul facultății și a reprezentanților 

facultății (cadre didactice și de cercetare titulare) în Senatul UPG Ploieşti; 

c. votul titularilor (cadre didactice și cercetători) din universitate se exprimă la referendumul 

universitar și pentru alegerea rectorului; 

d. votul studenţilor se exprimă pentru alegerea reprezentanţilor acestora în consiliul facultăţii şi în 

senatul universităţii; 

e. reprezentanții studenților din consiliile facultăților și din senat votează la referendumul universitar 

și pentru alegerea rectorului. 

Art. 15. (1) Consiliile facultăţilor sunt alcătuite din maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, 

respectiv minimum 25% studenţi.  

 (2) Senatul universitar este alcătuit din 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv 25% 

studenţi. 

Art. 16. (a) Candidaturile pentru funcţia de rector se anunţă public la avizierul şi pe site-ul 

Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de alegerea 

rectorului, însoţite de curriculum-vitae, listă de lucrări şi de programul managerial al candidaţilor. 

Candidaturile se depun la secretariatul universităţii între orele 8.00 şi 15.00. Candidaţii au 

posibilitatea să-şi prezinte programul managerial în cadrul unor întâlniri cu cadre didactice şi cu 

studenţi din universitate. 
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(b) Candidaturile pentru funcția de director de department, însoţite de curriculum vitae, listă 

de lucrări şi programul managerial al candidaţilor, se depun la secretariatul departamentului cu cel 

puţin 5 zile calendaristice înainte de alegeri, între orele 8.00 şi 15.00 și se anunță public pe site-ul 

universității. Candidaţii pentru funcţia de director de departament au posibilitatea să-şi prezinte 

programul managerial în cadrul unor întâlniri cu cadre didactice ale departamentului. 

(c) Candidaturile pentru membru în consiliul departamentului se depun la secretariatul 

departamentului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de alegeri, între orele 8.00 şi 15.00.  

(d) Candidaturile cadrelor didactice şi de cercetare pentru consiliul facultăţii şi pentru senatul 

universităţii se depun la secretariatul facultăţii cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de alegeri, 

între orele 8.00 şi 15.00. 

(e) Candidaturile studenţilor pentru consiliul facultăţii şi pentru senatul universităţii se depun 

la secretariatul facultăţii cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de alegeri, între orele 8.00 şi 15.00. 

(f) Numele candidaților se înscriu în buletinele de vot. 

Art. 17. (1) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare din consiliul facultăţii sunt aleşi, prin 

vot universal, direct şi secret, de către cadrele didactice şi de cercetare titulare la departamentele aflate 

în structura facultății, conform cifrelor de reprezentare stabilite de Senatul universitar.  

(2) Reprezentanţii studenţilor în consiliul facultăţii sunt aleşi, prin vot universal, direct şi 

secret, de către studenţii facultăţii, conform normelor de reprezentare stabilite de Senatul universitar. 

Art. 18. (1) Membrii senatului universitar, fără excepţie, sunt aleși prin votul universal, direct şi secret 

al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor, cu respectarea 

normelor de reprezentare stabilite de Senatul universitar. 

  (2) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar conform principiului stipulat 

în Carta universitară şi în Metodologia proprie de alegeri, cu respectarea normelor de reprezentare. 

  (3) Au dreptul de a-şi alege reprezentanţii în senatul universitar cadrele didactice şi 

cercetătorii titulari ai fiecărei facultăţi. 

  (4) Au dreptul de a-şi alege reprezentanţii în senatul universitar studenţii fiecărei facultăţi. 

Art. 19. Pentru a se aplica principiul reprezentativităţii tuturor departamentelor, la alegerea consiliilor 

facultăţilor, se întocmesc liste de vot separate pentru candidaţii fiecărui departament, în care se înscriu 

denumirea departamentului și numărul de locuri alocate (Anexa 2), numele candidaţilor propuşi de 

departament sau autopropuşi, în ordine alfabetică.  

Art. 20. Pentru a se aplica principiul reprezentativităţii tuturor departamentelor, la alegerea senatului 

universitar, se întocmesc liste de vot separate pentru candidaţii fiecărui departament, în care se înscriu 

denumirea departamentului, numărul de locuri alocate (Anexa 2), numele candidaţilor, în ordine 

alfabetică.   

Art. 21. În vederea asigurării competenţei academice şi eficienţei manageriale, conform misiunii şi 

obiectivelor universităţii, se recomandă aprecierea candidaturilor şi propunerilor după următoarele 

criterii:  

• nivelul experienţei personale şi relevanţa acesteia, pe plan naţional şi internaţional în activităţile 

didactice, de cercetare, managerială, socială etc.;  
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• nivelul experienţei şi cunoaşterii învăţământului superior contemporan, prin participarea şi 

implicarea în diverse programe, naţionale şi internaţionale, din acest domeniu;  

• nivelul cunoaşterii legislaţiei în vigoare din România şi din Uniunea Europeană, referitoare la 

sistemul de învăţământ în general şi cel superior în special, precum şi la mecanismele de finanţare 

a acestuia;  

• comportare morală şi etică deosebită în cadrul societăţii în general şi al comunităţii universitare  

în special;  

• respectul şi aprecierea de care se bucură în cadrul comunităţii academice, precum şi în societate  

în general;  

• posibilitatea de a comunica în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;  

• abilitatea pentru dialog şi dezbatere în comunitatea universitară. 

Art. 22. Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor/votului, se constituie biroul electoral al 

universităţii, care coordonează birourile electorale ale facultăţilor şi care are următoarele atribuții: 

a) actualizarea listelor de vot; 

b) aducerea la cunoştinţa publică a locaţiei secţiilor de votare; 

c) arondarea votanților pe secţii de votare, unde este cazul; 

d) afişarea listelor de vot arondate pe secţii; 

e) distribuirea buletinelor de vot; 

f) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secţii; 

g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului; 

h) acreditarea persoanelor desemnate de către candidaţi ca observatori, pe lângă biroul electoral din 

fiecare secţie de votare; 

i) alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

Art. 23. Biroul electoral al universităţii se constituie de senatul universitar în funcție la momentul 

constituirii, cu respectarea următoarelor prevederi:  

a) va avea un număr de 7 membri dintre care doi sunt studenţi şi unul dintre membri are în mod 

obligatoriu pregătire juridică; 

b)  respectă principiul reprezentativităţii; 

c) membrii săi nu trebuie să fie angrenaţi în niciun proces electoral în calitate de candidați pentru 

ocuparea unei funcţii de conducere; 

d) la prima şedinţă, membrii desemnaţi în biroul electoral al universităţii aleg din rândul lor, prin vot 

secret, preşedintele biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia; 

e) biroul electoral al universităţii lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lui şi ia decizii cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 

Art. 24. (1) Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul facultăţii, se constituie  

birouri electorale de circumscripție formate din 5 membri, desemnaţi de consiliile facultăţilor în care 

se organizează alegerile. Preşedinţii birourilor electorale de circumscripție sunt aleşi de către membrii 

biroului respectiv.  

  (2) Birourile electorale de cicumscripție au următoarele atribuții:  
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a) stabilirea listelor electorale; 

b) informarea cadrelor didactice şi de cercetare, respectiv a studenţilor despre toate activităţile legate 

de alegeri; 

c) înregistrarea candidaturilor şi pregătirea buletinelor de vot; 

d) organizarea secţiei/secţiilor de votare, coordonarea şi realizarea votului în perioada de timp 

stabilită; 

e) numărarea voturilor şi stabilirea reprezentanţilor aleşi în consiliul facultăţii; 

f) alte atribuții stabilite de biroul electoral al universității 

Art. 25. Birourile electorale la nivelul facultăţilor sunt constituite de consiliile facultăţilor în funcţie 

la momentul constituirii, cu respectarea următoarelor prevederi: 

a) unul dintre membri este preşedinte, desemnat prin votul membrilor biroului;  

b) din birou trebuie să facă parte şi un reprezentant al studenţilor;  

c) se va respecta principiul reprezentativităţii;  

d) membrii birourilor electorale nu trebuie să fie angrenaţi în niciun proces electoral organizat de 

comisie în calitate de candidați pentru ocuparea unei funcţii de conducere.  

Capitolul II - STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE ŞI NORMELE DE 

REPREZENTARE 

Art. 26. Structurile şi funcţiile de conducere care se aleg/desemnează la nivelul departamentelor, 

facultăţilor şi universităţii sunt cele din Anexele 1 şi 2, care sunt parte integrantă a prezentei 

metodologii. 

Art. 27. Numărul de locuri în consiliul facultății repartizat fiecărui departament, proporțional cu 

ponderea cadrelor didactice și de cercetare titulare ale departamentului, față de totalul cadrelor 

didactice din facultate, este prezentat în Anexa 2.  

Art. 28. (1) Reprezentanţii studenţilor în consiliul facultăţii se aleg în proporţie de minimum 25% 

din numărul total al membrilor consiliului. Repartizarea locurilor se face pe programe, domenii și 

cicluri de studii, proporţional cu ponderea numărului de studenţi din numărul total de studenţi din 

facultate, conform Anexei 2.  

(2) Repartizarea locurilor pentru studenți se face de către decanul în funcție al facultății cu 

aprobarea consiliului facultății.  

Art. 29. Numărul de locuri în Senatul universitar repartizat fiecărei/fiecărui facultăţi/departament, 

proporţional cu ponderea cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale facultăţii/departamentului, faţă 

de totalul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din universitate, este prezentat în Anexa 2.  

Art. 30. (1) Numărul de locuri în Senatul universitar repartizat studenţilor fiecărei facultăţi, 

proporţional cu ponderea studenţilor din facultate faţă de totalul studenţilor din universitate, este 

prezentat în Anexa 2.  

(2) Numărul de prorectori şi de prodecani este prevăzut în Anexa 2, conform Cartei 

universitare.  
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Art. 31. Consiliile departamentelor, consiliile facultăţilor, precum şi Consiliul de Administraţie al 

universităţii se constituie conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Cartei universitare.  

Art. 32. Consiliile facultăţilor şi Senatul universităţii avizează atribuţiile prodecanilor, respectiv 

realizează repartizarea prorectorilor pe domeniile prevăzute în Carta universitară, în prima şedinţă de 

după terminarea alegerilor din universitate. În aceeaşi şedinţă se stabilesc comisiile de specialitate 

precum şi alte structuri/funcţii prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare şi Carta universitară.  

Capitolul III - DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

Art. 33. Alegerile se desfăşoară conform graficului aprobat de Senatul universitar. 

Art. 34. Şedinţele de constituire a noilor structuri de conducere sunt prezidate de către cel mai vârstnic 

membru, asistat de cel mai tânăr membru al acestora. Şedinţele de constituire a noilor structuri sunt 

statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii acestora. 

Art. 35. (1) La alegerile pentru funcția de rector şi director de departament, sunt valide doar buletinele 

de vot care conțin o singură opțiune clar exprimată prin aplicarea ștampilei „VOTAT” pentru un 

singur candidat dintre cei înscriși, respectiv prin marcarea unui singur candidat dintre cei înscriși. 

  (2) La alegerile organizate pentru desemnarea membrilor Consiliilor departamentelor, 

Consiliilor facultăților și pentru Senat, un buletin de vot se consideră valabil exprimat dacă pe lista 

de candidați este votat un număr de persoane mai mic sau egal cu numărul de locuri repartizate acelei 

structuri. În caz contrar, buletinul de vot este considerat nul şi nu intră în calculul voturilor valabil 

exprimate. 

  (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control sau care au alt format decât 

cel aprobat. Un buletin de vot pentru alegerea rectorului şi directorului de departament se consideră 

nul dacă ștampila este aplicată pe mai mulți candidați înscriși în buletinul de vot ori complet în afara 

cadrelor. 

  (4) La alegerile organizate pentru desemnarea membrilor Consiliilor departamentelor, 

Consiliilor facultăților și pentru Senat, un buletin de vot se consideră nul dacă pe lista de candidați 

este votat un număr de persoane mai mare decât numărul de locuri repartizate acelei structuri. Aceste 

buletine de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

  (5) Votul este considerat „alb”, dacă pe buletinul de vot nu este exprimată nici o opțiune, 

respectiv nu s-a aplicat ștampila „VOTAT”. Acest buletin de vot nu intră în calculul voturilor valabil 

exprimate. 

  (6) Buletinele de vot (voturi valabil exprimate, nule, albe) se sortează pe categorii și se 

numără. 

  (7) Buletinele de vot se păstrează pe durata mandatului la secretariat universitate, respectiv 

secretariat facultate, după care se distrug. 

Art. 36. (1) La şedinţa de alegeri de la nivelul departamentului se convoacă cadrele didactice şi de 

cercetare titulare care fac parte din acesta. Şedinţa este condusă de către decan sau de un prodecan. 
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(2) Organizarea alegerilor la nivelul departamentului este în responsabilitatea directorului de 

departament în funcţie.  

(3) Monitorizarea alegerilor de la nivelul departamentelor este în competenţa Biroului 

electoral al UPG Ploieşti şi a decanului facultăţii. 

(4) Candidaţii la funcţia de director de departament îşi prezintă programele manageriale, 

răspund la întrebările membrilor departamentului, după care se trece la alegerea directorului de 

departament şi, separat, a membrilor consiliului departamentului, prin votul universal, direct şi secret, 

al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, prezente la şedinţa de alegeri legal constituită, 

conform Cartei universitare şi prezentei Metodologii.  

(5) Cvorumul la ședința de alegeri este de cel puțin 2/3 din totalul membrilor departamentului.  

(6) Directorul şi membrii consiliului departamentului sunt declaraţi aleşi în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi pentru, dacă au obţinut un număr de voturi pentru cel puţin egal 

cu 50% plus unu din numărul de cadre didactice şi de cercetare înscrise în lista electorală a 

departamentului.  

(7) Dacă nici un candidat la funcţia de director nu a obţinut numărul de voturi prevăzut la alin. 

6, se organizează un al doilea scrutin.  

(8) Este declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi pentru ale cadrelor 

didactice și de cercetare care au participat la al doilea tur de scrutin.  

(9) Pentru membrii consiliului care nu au obţinut numărul de voturi prevăzut la alin. 6, se 

organizează un al doilea scrutin.  

(10) Se declară aleși, în ordinea descrescătoare a voturilor primite, candidații care au primit 

cele mai multe voturi pentru ale cadrelor didactice și de cercetare care au participat la al doilea tur de 

scrutin.  

Art. 37. (1) Rezultatele alegerilor de la nivelul departamentului sunt consemnate într-un proces-

verbal care conţine, în mod obligatoriu, numărul total de cadre didactice şi de cercetare titulare din 

departamentul respectiv, precum şi numărul celor prezente la şedinţă, rezultatul votului pentru 

directorul de department, respectiv pentru membrii aleşi în consiliul departamentului. 

(2) Pe baza procesului - verbal se întocmește raportul de validare a alegerilor la nivelul 

departamentului respectiv, care este înaintat pentru validare consiliului facultăţii în structura căreia 

se află departamentul înainte de desfăşurarea alegerilor pentru consiliul facultăţii, conform graficului 

de desfășurare a alegerilor aprobat de Senat. 

(3) În situaţia în care un director de departament este desemnat/ales într-o altă funcţie de 

conducere, se refac alegerile la nivelul departamentului în termen de cinci zile lucrătoare de la data 

desemnării/alegerii în noua funcţie de conducere.  

Art. 38. (1) La nivelul facultăţilor se alege un consiliu al facultăţii a cărui componență este prevăzută 

în Anexele 1 şi 2. 

(2) Preşedintele Consiliului facultăţii este decanul. Decanul conduce şedinţele consiliului 

facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar. 
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(3) Pentru desemnarea membrilor Consiliului facultăţii se organizează câte o zi de alegeri la 

nivelul facultăţii, separat pentru studenţi, respectiv pentru cadre didactice şi de cercetare, conform 

graficului aprobat de Senatul universitar.  

(4) Monitorizarea alegerilor de la nivelul facultăţii este în competenţa Biroului electoral al 

UPG Ploieşti şi a decanului facultăţii. 

(5) La şedinţa de alegere a membrilor consiliului facultăţii se convoacă cadrele didactice şi de 

cercetare titulare, respectiv studenții înscrise/înscriși în listele electorale ale facultății respective. 

(6) Alegerile sunt valabile dacă la vot participă minimum 50% plus unu din numărul 

persoanelor care au drept de vot.  

(7) Membrii consiliului facultății sunt declaraţi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi pentru, dacă au obţinut un număr de voturi pentru cel puţin egal cu 50% plus unu din numărul 

de cadre didactice şi de cercetare, respectiv studenți înscrise/înscriși în listele electorale ale facultății.  

(8) În cazul în care, în urma organizării turului 1, nu se ocupă toate locurile din consiliul 

facultății, repartizate conform Anexelor 1 și 2, se organizează al doilea tur de scrutin. Al doilea tur 

de scrutin se consideră valid indiferent de numărul de persoane care participă la vot.  

(9) Se consideră aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pentru obținute, 

candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru ale cadrelor didactice și de cercetare, 

respectiv studenților prezente/prezenți la al doilea tur de scrutin, în limita locurilor repartizate.  

(9) După finalizarea alegerilor la nivelul facultăţii, Biroul electoral al facultăţii va întocmi un 

proces - verbal care conţine, în mod obligatoriu, numărul de cadre didactice şi de cercetare titulare, 

respectiv numărul studenţilor înscrişi în listele electorale, numărul de cadre didactice şi de cercetare, 

respectiv de studenţi prezente/prezenţi la vot, lista membrilor declaraţi aleşi în consiliul facultăţii. 

(10) Pe baza procesului verbal, se întocmește raportul de validare a alegerilor consiliului 

facultăţii respective, care este înaintat senatului universitar pentru validarea alegerilor înainte de 

organizarea alegerilor pentru noul senat, conform graficului aprobat de Senatul universitar.  

Art. 39. (1) La nivelul universităţii se alege senatul universitar format din 41 de membri din care 30 

cadre didactice şi de cercetare şi 11 studenţi, conform Anexelor 1 şi 2. 

(2) În conformitate cu art. 17, alin. 2 din OM  nr. 3751/ 2015, persoanele care ocupă una dintre 

funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament pot fi membre în 

Senatul universităţii, cu condiţia să fie alese în această calitate. 

(3) Membrii senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul universal, direct şi 

secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor, cu 

respectarea normelor de reprezentare din Anexa 2. 

  (4) În conformitate cu art. 6, alin. 4 din OM  nr. 3751/ 2015, reprezentanţii fiecărei facultăţi 

(cadre didactice şi cercetători), membri în Senatul universitar, se aleg de către cadrele didactice şi 

cercetătorii titulari ai fiecărei facultăţi. 

  (5) În conformitate cu art. 6, alin. 5 din OM  nr. 3751/ 2015, reprezentanţii fiecărei facultăţi 

(studenţi), membri în Senatul universitar se aleg de către studenţii fiecărei facultăţi, cu respectarea 

prevederilor art. 8 din prezenta Metodologie.  
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(6) Pentru alegerea membrilor Senatului universităţii, se organizează o zi de alegeri la nivelul 

fiecărei facultăţi, separat pentru studenţi, respectiv pentru cadre didactice şi de cercetare, în 

concordanţă cu prezenta Metodologie, conform graficului aprobat de Senatului universitar. Alegerea 

reprezentanţilor studenţilor în Senatul universităţii se face în aceeaşi zi cu alegerea reprezentanţilor 

studenţilor în consiliul facultăţii. Monitorizarea alegerilor este în competenţa Birului electoral al UPG 

Ploieşti şi a decanului facultăţii. 

  (7) La şedinţa de alegeri a membrilor senatului se convoacă toate cadrele didactice şi de 

cercetare titulare din departamentele aflate în structura organizatorică a facultăţii şi toţi studenţii din 

facultatea respectivă înscrişi în listele de alegeri/electorale.  

  (8) Alegerile sunt valabile dacă la vot participă minim 50% plus unu din numărul persoanelor 

care au drept de vot.  

(9) Se declară aleși, în limita locurilor stabilite, în ordinea descrescătoare a voturilor pentru, 

candidaţii care au obținut cel puţin jumătate plus unu voturi pentru din numărul total de persoane 

înscrise în listele electorale.  

(10) În cazul în care, în urma organizării turului 1, nu se ocupă toate locurile din Senatul 

universitar, repartizate conform Anexei 2, se organizează al doilea tur de scrutin. Al doilea tur de 

scrutin se consideră valid indiferent de numărul de persoane care participă la vot.  

(11) Se consideră aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, candidații 

care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru ale cadrelor didactice și de cercetare, respectiv 

studenților prezente/prezenți la al doilea tur de scrutin, în limita locurilor repartizate. Dacă, în turul 

doi, mai mulți candidați pentru locurile eligibile obțin același număr de voturi, se 

organizează tururile de alegeri necesare pentru ocuparea locurilor respective. 

Tururile de scrutin se consideră valide indiferent de numărul de persoane care 

participă la vot. Buletinul de vot va conţine doar candidaţii cu număr egal de voturi 

pentru, care nu au putut fi departajaţi pentru ocuparea locurilor eligibile. Se declară 

ales/aleși, în ordinea descrescătoare a voturilor primite, candidatul/candidații care 

a/au primit cele mai multe voturi pentru ale cadrelor didactice și de cercetare, 

respectiv ale studenților care au participat la turul de scrutin respectiv.  

  (12) După finalizarea alegerilor pentru senatul universitar, biroul electoral al fiecărei facultăţi 

întocmește un proces-verbal care va conţine, în mod obligatoriu, numărul cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare, respectiv de studenţi înscrişi în listele electorale, numărul cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare, respectiv de studenţi prezenţi la vot, numele persoanelor alese în senatul universitar. 

Art. 40. (1) În prima şedinţă a noului senat universitar, se alege, prin vot secret, un preşedinte, care 

va conduce şedinţele senatului şi care reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul şi 

consiliul de administraţie.  

 (2) Candidaturile pentru funcția de președinte al Senatului universitar se depun la secretariatul 

universității, între orele 8.00 și 15.00, conform graficului aprobat de Senatul universitar.  

(3) Cvorumul ședinței de alegere a președintelui senatului este de două treimi din numărul 

membrilor aleși ai senatului.  

(4) În primul tur, se declară ales preşedinte al senatului candidatul care a 
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obţinut cel mai mare număr de voturi pentru dar nu mai puţin de 50% plus unu din 

numărul tuturor membrilor senatului. În caz contrar, se organizează un al doilea 

scrutin. 

(5) Este declarat ales în turul doi candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi pentru 

ale celor prezenți la ședința senatului. Dacă, în turul doi, doi sau mai mulți candidați se 

clasează pe prima poziție cu același număr de voturi pentru, se organizează tururile 

de alegeri necesare pentru ocuparea funcției de președinte. Buletinul de vot va 

conţine doar candidaţii cu număr egal de voturi pentru, care nu au putut fi 

departajaţi. Se declară ales candidatul care a primit cele mai multe voturi pentru ale 

membrilor senatului care participă la turul de scrutin respectiv, cu respectarea 

condiției de la alin. (3). 

(6) În continuare, senatul universitar stabileşte comisiile de specialitate prin care controlează 

activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de administraţie.  

Art. 41. (1) Alegerile pentru ocuparea funcţiei de rector se organizează de către biroul electoral al 

universităţii.  

(2) Candidaţii la funcţia de rector trebuie să fie personalităţi academice de prestigiu, din ţară 

sau din străinătate, cu calităţi morale şi etice deosebite, care au realizări remarcabile pe linie didactică, 

educativă, ştiinţifică, publicistică, socială, culturală şi managerială, cunoscute şi recunoscute la nivel 

naţional şi/sau internaţional. 

(3) Alegerile pentru desemnarea rectorului se desfăşoară conform graficului aprobat de 

Senatul universitar. La votul pentru desemnarea rectorului participă toate cadrele didactice şi de 

cercetare titulare din universitate şi reprezentanţii studenţilor aleşi în noile consilii de facultate, 

respectiv în senatul universităţii.  

(4) În primul tur, se declară ales în funcţia de rector candidatul care a obţinut 

cel mai mare număr de voturi pentru dar nu mai puţin de 50% plus unu din numărul 

persoanelor înscrise în listele electorale ale universității. 

 (5) Dacă niciun candidat nu a obţinut numărul de voturi pentru prevăzut la alin. 4, se 

organizează un al doilea scrutin la două zile lucrătoare după primul. Turul 2 este valid indiferent de 

numărul persoanelor care participă la vot. 

(6) La turul 2, participă primii doi candidați clasați în turul 1, în ordinea descrescătoare a 

voturilor pentru obținute. În cazul în care mai mulți candidați sunt clasați pe poziția 1 cu 

un număr egal de voturi, doar aceștia participă la turul 2. În cazul în care un candidat 

se clasează pe poziția 1, iar pe poziția 2 sunt clasați mai mulți candidați cu același 

număr de voturi pentru, în turul 2 participă toți candidații clasați pe poziția 1 și 2. 

Candidaţii sunt înscrişi pe buletinul de vot în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi pentru obţinute iar pentru număr egal de voturi se scriu în ordine alfabetică. 

(7) Se declară ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi pentru ale 

persoanelor cu drept de vot care participă la turul al doilea. Dacă, în turul doi, doi sau mai mulți 

candidați obțin același număr de voturi pentru, se organizează tururile de alegeri 

necesare pentru ocuparea funcției de rector, la interval de 1 zi lucrătoare unul de 
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celălalt. Tururile de scrutin se consideră valide indiferent de numărul de persoane 

care participă la vot. Buletinul de vot va conţine doar candidaţii clasați pe primul loc 

la egalitate de voturi. Se declară ales candidatul care a primit cele mai multe voturi 

pentru ale persoanelor care participă la turul de scrutin respectiv. 

(8) După alegerea rectorului, rezultatul votului se înaintează către ministerul de resort în 

vederea confirmării şi emiterii ordinului de ministru. 

Art. 42. Rectorul ales şi confirmat de către ministerul de resort face propuneri pentru numirea 

prorectorilor, în termen de 5 zile de la data confirmării. Propunerile sunt aduse la cunoştinţa senatului 

universităţii şi, dacă nu sunt obiecţii, se consideră că au acordul acestuia. Dacă la unele propuneri se 

fac obiecţii, atunci acestea se supun votului secret în vederea validării sau invalidării de către senat. 

O propunere se consideră validată dacă obţine votul pentru a jumătate plus unu din cei prezenţi. 

Întrucât votul senatului este consultativ, în caz de invalidare, rectorul poate menţine propunerea 

respectivă sau face o altă propunere.  

Art. 43. (1) Rectorul confirmat de ministerul de resort organizează, în termen de 10 zile de la data 

validării, concursuri publice pentru selectarea decanilor facultăţilor universităţii şi a directorului 

general administrativ. 

  (2) Comisia de concurs pentru selectarea decanilor este aprobată de senat.  

  (3) La concursul pentru selectarea decanilor participă cel puţin doi candidaţi din universitate 

sau din orice facultate de profil din ţară şi din străinătate, avizaţi de consiliul facultăţii (cel puţin 2 

candidaţi) cu votul majorităţii simple. Votul membrilor consiliului este direct și secret, iar 

reprezentarea nu este admisă. Concursul se desfăşoară pe baza unei metodologii aprobată de senatul 

universitar. 

  (4) Rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan se validează de către senatul 

universitar cu majoritatea simplă a membrilor acestuia.  

  (5) După validarea concursului de către senat şi numirea decanului de către rector, acesta îşi 

desemnează prodecanii pe baza consultării consiliului facultăţii. Dacă la unele propuneri se fac 

obiecţii, atunci acestea se supun votului secret în vederea validării sau invalidării de către consiliu. O 

propunere se consideră validată dacă obţine votul pentru a jumătate plus unu din cei prezenţi. Întrucât 

votul consiliului este consultativ, în caz de invalidare, decanul poate menţine propunerea respectivă 

sau poate face o altă propunere. 

  (6) În situaţia în care noul decan ocupă prin concurs postul de decan devenit vacant, noul 

decan poate să menţină în funcţie prodecanii sau poată să numească alţi prodecani. 

Art. 44. (1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de către rector 

după o metodologie proprie.  

  (2) Comisia de concurs este formată din rectorul universităţii, în calitate de preşedinte, şi patru 

membri, dintre care unul este reprezentant al ministerului de resort.  

  (3) Atât metodologia, cât şi comisia pentru organizarea concursului pentru funcţia de director 

general administrativ sunt aprobate de senat.  

  (4) Validarea concursului se face de către senatul universităţii cu majoritatea simplă a 
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membrilor acestuia, iar numirea pe post se face prin decizia rectorului.  

(5) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris 

al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector. 

Art. 45. (1) După alegerea şi validarea tuturor structurilor şi funcţiilor de conducere din universitate, 

se constituie consiliul de administraţie format din rector, în calitate de preşedinte, şi prorectori, 

directorul CSUD, decani, directorul general administrativ şi un reprezentat al studenţilor, în calitate 

de membri.  

(2) Studentul este ales dintre și de către studenții reprezentanți în senat la prima ședință a 

senatului nou constituit. 

Capitolul IV – ORGANIZAREA ALEGERILOR LA NIVELUL INSTITUȚIEI 

ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (IOSUD)  

Art. 46. (1) IOSUD este condusă de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în 

continuare CSUD.  

(2) CSUD este alcătuit din 9 membri: 1 director CSUD, 4 membri ai CSUD sunt aleşi prin 

votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din 

IOSUD; 2 membri ai CSUD sunt aleși prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor 

doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD; 2 membri sunt aleși, la propunerea directorului 

CSUD, din rândul reprezentanților mediul economic și de afaceri. 

(3) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD. 

(4) CSUD poate avea ca membri: 

a. persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;  

b. persoane din ţară sau din străinătate;  

c. personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante;  

d. reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.  

(5) Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă 

dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai 

CSUD, aprobate prin ordin al ministrului de resort.  

Art. 47. (1) CSUD este condus de un director. 

(2) Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.  

(3) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către UPG Ploieşti, 

în baza unei metodologii aprobate de senat.  

Art. 48. (1) Școala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul școlii 

doctorale.  

(2) Directorul şcolii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din 

cadrul şcolii doctorale, este membru de drept în consiliul şcolii doctorale şi este asimilat directorului 

de departament. 

(3) Din consiliul școlii doctorale, în baza principiului reprezentativităţii, fac parte: un 

conducător de doctorat din fiecare domeniu de studii universitare de doctorat, trei studenți-doctoranzi 
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din domenii de doctorat diferite și 3 membri neafiliați școlii doctorale, aleși dintre personalități 

științifice din alte instituții, a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă, 

și/sau personalități din sectoarele industriale și socio-economice relevante. 

(4) Membrii consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetători 

trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele 

minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca 

membri ai consiliului şcolii doctorale. 

(5) Membrii consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă, cu respectarea principiului 

reprezentativităţii. 

(6) Fiecare conducător de doctorat al şcolii doctorale votează câte un candidat conducător de 

doctorat din fiecare domeniu, 3 candidaţi studenţi din domenii diferite şi 3 candidaţi din afara 

universităţii. Sunt desemnaţi membri ai CȘD candidaţii care au întrunit cel mai mare număr de voturi. 

În cazul în care doi candidaţi au acelaşi număr de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin. 

Capitolul V - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 49. Mandatul noilor structuri şi funcţii de conducere începe din momentul validării 

alegerilor/concursurilor de către structura stabilită prin Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Carta universitară şi prezenta Metodologie. O structură 

poate fi validată și funcționa dacă sunt aleși cel puțin 2/3 din totalul membrilor 

structurii respective, urmând ca procedura de alegeri să se reia pentru ocuparea 

tuturor locurilor libere. 

Art. 50. În intervalul dintre data alegerilor/concursurilor şi validarea acestora, activitatea de 

conducere se exercită de către structurile şi funcţiile de conducere existente.  

Art. 51. Eventualele contestaţii legate de alegeri se prezintă biroului electoral al universităţii în ziua 

desfăşurării votului şi ulterior, după închiderea secţiilor de votare, până în ziua următoare votului, la 

ora 11. Biroul electoral al universităţii hotărăște asupra contestațiilor a căror rezolvare nu poate fi 

întârziată. 

Art. 52. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului din 05.12.2019. Prezenta revizie 

a fost aprobată în ședința Senatului din 20.02.2020. 
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Anexa 1 

STRUCTURILE ȘI FUNCŢIILE DE CONDUCERE 

DEPARTAMENT  

• 1 director de departament  

• Consiliu format din director şi 4 membri  

• La departamentele cu mai puțin de 10 membri consiliu format din director și 2 membri 

FACULTATE 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică  

• 1 decan  

• 2 prodecani  

• 29 membri în consiliul facultăţii din care 21 cadre didactice şi 8 studenţi  

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 

• 1 decan  

• 2 prodecani  

• 23 membri în consiliul facultăţii din care 17 cadre didactice şi 6 studenţi  

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

• 1 decan  

• 1 prodecan  

• 23 membri în consiliul facultăţii din care 17 cadre didactice şi 6 studenţi  

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

• 1 decan  

• 2 prodecani  

• 29 membri în consiliul facultăţii din care 21 cadre didactice şi 8 studenţi  

Facultatea de Ştiinţe Economice 

• 1 decan  

• 3 prodecani  

• 29 membri în consiliul facultăţii din care 21 cadre didactice şi 8 studenţi  

UNIVERSITATE  

• 1 rector  

• 2 prorectori  

• 1 director general administrativ  

• 41 membri în senatul universitar din care 30 cadre didactice şi 11 studenţi  

• 1 preşedinte de senat  

Consiliul de administraţie format din: rector, prorectori, director CSUD, decani, director general 

administrativ şi 1 student. 

I.O.S.U.D.  

• CSUD – 9 membri, din care 1 director CSUD.     

Şcoala doctorală      

• Consiliul școlii doctorale – 11 membri, din care 1 director școală doctorală. 
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Anexa 2 

NORMA DE REPREZENTARE A CADRELOR DIDACTICE ŞI STUDENŢILOR 

ÎN SENATUL UNIVERSITAR 

1. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ  

• 6 cadre didactice (3 - Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică; 3 - 

Departamentul Inginerie Mecanică) 

• 2 studenţi  

2. FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR  

• 5 cadre didactice (2 - Departamentul Forajul sondelor, Extracţia şi Transportul 

hidrocarburilor; 2 - Departamentul Geologie petrolieră şi Inginerie de Zăcământ; 1 - 

Departamentul Activităţi Motrice şi Sport universitar) 

• 2 studenţi  

3. FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE  

• 4 cadre didactice (2 - Departamentul Chimie; 2 - Departamentul Ingineria Prelucrării 

Petrolului şi Protecţia Mediului) 

• 1 student  

4. FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE  

• 9 cadre didactice (4 -Departamentul Filologie; 3 - Departamentul Informatică, Tehnologia 

Informaţiei, Matematică şi Fizică; 2 - Departamentul Ştiinţele Educaţiei şi DPPD) 

• 3 studenţi  

5. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

• 6 cadre didactice (3 - Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe – 

Contabilitate; 3 - Departamentul Administrarea Afacerilor) 

• 3 studenţi  

NORMA DE REPREZENTARE A CADRELOR DIDACTICE 

ÎN CONSILIILE FACULTĂŢILOR 

Facultate Departament/Facultate Nr. locuri 

IME 
Inginerie Mecanică  12 

Automatică, Calculatoare şi Electronică  9 

IPG 

Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor  8 

Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ  6 

Activităţi Motrice şi Sport Universitar 3 

TPP 
Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului  10 

Chimie  7 

LS 

Filologie  8 

Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 7 

Ştiinţele Educaţiei + DPPD 6 (5+1) 

SE 
Administrarea Afacerilor  10 

Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe – Contabilitate 11 

 


