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CADRUL LEGAL 
 

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

 Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

CAPITOLUL I.  

GENERALITĂȚI 
Art.1 Titlul onorific de Doctor Honoris Causa reprezintă cea mai înaltă distincție academică 

acordată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art. 2. Conform Cartei Universității Petrol-Gaze din Ploiești, persoanele cărora li se conferă titlul 

onorific de Doctor Honoris Causa fac parte din comunitatea universitară a UPG Ploiești. 

 

Art.3 Titlul onorific de Doctor Honoris Causa se acordă unor personalități din domeniul științelor 

inginerești, economice, administrative și juridice, al culturii, artei etc. a căror activitate este 

recunoscută și apreciată pe plan național și internațional. 

 

Art.4 Titlul onorific de Doctor Honoris Causa nu se acordă cadrelor didactice și de cercetare din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

 

CAPITOLUL II.  

CONDIȚIILE DE ACORDARE A TITLULUI ONORIFIC DE  

DOCTOR HONORIS CAUSA 
 

Art.5 Persoanele propuse pentru acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa trebuie să 

îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții: 

a) să dețină titlul de doctor în științe și să aibă o activitate științifică de excepție, concretizată 

în lucrări științifice, monografii, tratate sau alte aplicații deosebite, recunoscute pe plan 

național și internațional; 

b) să fie o personalitate publică de prestigiu pe plan național și internațional, cu o activitate 

de excepție în domeniul ingineriei, economiei, culturii, artei etc.; 

c) să fie o personalitate publică de prestigiu pe plan național și internațional și să fi adus o 

contribuție excepțională la creșterea prestigiului Universității Petrol-Gaze din Ploiești și la 

dezvoltarea României. 

 

Art.6 (1) Titlul onorific de Doctor Honoris Causa poate fi acordat: 

a) la propunerea Consiliilor facultății (cel mult o dată la un an pentru fiecare facultate); 

b) la propunerea rectorului, avizată de Consiliul de administrație al Universității (cel mult de 

4 ori parcursul mandatului său); 

c) la propunerea președintelui Senatului universitar (cel mult de 4 ori în timpul unei 

legislaturi). 

(2) Toate propunerile de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa sunt supuse 

dezbaterii și aprobării Senatului universitar, cu cel putin două luni înainte de data preconizată a 

ceremoniei de decernare. 
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Art.7 Propunerea de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa se transmite Senatului 

universitar sub forma dosarului candidatului care trebuie să conțină: 

a) adresă de înaintare în care să se motiveze propunerea de acordare a titlului onorific Doctor 

Honoris Causa; 

b) CV-ul și Lista de lucrări ale candidatului (lista celor mai importante realizări în cazul 

candidaților care nu aparțin mediului academic sau de cercetare științifică); 

c) alte documente considerate relevante pentru candidat. 

 

Art.8 Dosarul candidatului se înaintează Secretariatului Senatului urmând procedura prevăzută în 

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești.  

 

CAPITOLUL III.  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ACORDARE A 

TITLUL ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
 

Art.9 În urma aprobării acordării titlului de Doctor Honoris Causa de către Senatul Universitar se 

declanșează procedura de organizare și desfășurare. 

 

Art.10 (1) Secretariatul Senatului întocmește referatul de necesitate în vederea achiziționării robelor 

și tocilor, a materialelor pentru editarea diplomei, invitațiilor, afișelor și broșurii sau a serviciilor 

aferente acestoara, a protocolului de primire a invitațiilor, a aranjamentelor florale, a serviciilor foto 

și video, precum și a altor activități specifice. 

(2) Biroul Achiziții achiziționează materialele din referatul de necesitate, în maximum 30 

de zile. 

(3) Secretariatul Senatului stabilește data și detaliile ceremoniei, împreună cu președintele 

Senatului unkiversitar, rectorul, decanul facultății și candidatul; 

(4) Secretariatul Senatului universitar împreună cu Editura UPG vor elabora invitațiile și 

afișul pentru ceremonia de decernare. 

(5) Secretariatul Senatului universitar răspunde de postarea afișului printat, în interiorul 

UPG Ploiești. 

(6) Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii  postează afișul pe site-ul UPG 

Ploiești și/sau pe alt suport electonic din interiorul UPG Ploiești. 

(7) Secretariatul Senatului răspunde de transmiterea informațiilor privind ceremonia de 

decernare către mass-media locală și/sau națională, după caz. 

(8)  Președintele Senatului, rectorul, decanul facultății care a făcut propunerea și 

candidatul, după caz, stabilesc membrii prezidiului. 

(9) Președintele Senatului universitar, rectorul, decanul facultății sau o altă persoană din 

prezidiu, persoana care elaborează Laudatio și candidatul transmit electronic discursurile către 

Editura UPG sau către entitatea, care se va ocupa de editarea și publicarea broșurii. 

(10) În urma consultării dintre Președintele Senatului universitar, rectorul, decanul 

facultății care a făcut propunerea sau o altă persoană din prezidiu, se transmite Editurii UPG textul 

care va fi scris pe diploma de „Doctor Honoris Causa” în limba română, în limba engleză, limba 

latină, după caz. 

(11) Editura Universității tipărește draftul diplomei de „Doctor Honoris Causa”. 

(12) Președintele Senatului universitar și rectorul verifică, modifică și avizează varianta 

finală a textului înscris pe diploma de „Doctor Honoris Causa”. 
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(13) Se tipărește broșura și etichetele pentru prezidiu. 

(14) Secretariatul Senatului transmite informarea referitoare la acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa, către membrii Senatului universitar și invitați. 

(15) Se convocă ședința festivă a Senatului universitar pentru acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa. 

(16) Servicul Tehnic pregătește sala în care va avea loc ceremonia de decernare a titlului 

de Doctor Honoris Causa. 

(17) Biroul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii răspunde de  pregătirea benzii sonore 

cu Imnul Gaudeamus, înregistrarea ceremoniei şi a sonorizării sălii. 

(18) Secretariatul Senatului universitar organizează protocolul de primire a invitaților. 

(19) Candidatul și invitații săi sunt primiți de către președintele Senatului universitar, 

rector, decanul facultății care a propus acordarea titlului onorific sau o altă persoană din prezidiu, 

persoana care transmite Laudatio, Cancelar, membrii Consiliului de administrașie, după caz. 

CAPITOLUL IV 

CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI ONORIFIC DOCTOR 

HONORIS CAUSA 
 

Art.11 Ceremonia de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa are loc în cadrul unei 

ședințe festive a Senatului universitar, care este condusă de un prezidiu din care fac parte: 

 președintele Senatului universitar; 

 rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești; 

 decanul facultății care a propus acordarea titlului onorific sau o altă persoană; 

 persoana care prezintă Laudatio; 

 candidatul care primește titlul onorific de Doctor Honoris Causa. 

 

Art.12 (1) Invitații sunt așteptați la rectorat, cu cel puțin 15 minute înainte de începerea ceremoniei 

pentru a cunoaște conducerea Universității; 

(2) Rectorul, președintele Senatului universitar și ceilalți membri din prezidiu îi conduc pe 

candidat și pe invitați în sala în care are loc ceremonia. 

(3) Se intonează imnul „Gaudeamus Igitur”. 

(4) Președintele Senatului universitar deschide ceremonia prin prezentarea ordinii de zi și 

susține discursul său. 

(5) Președintele Senatului universitar invită rectorul să-și prezinte discursul său. 

(6) Președintele Senatului universitar invită decanul sau o altă persoană din prezidiu să-și 

prezinte discursul. 

(7) Președintele Senatului universitar invită persoana din prezidiu, care prezintă Laudatio să-

și susțină discursul. 

(8) Președintele Senatului universitar dă citire conținutului diplomei. 

(9) Candidatul este ajutat să se îmbrace cu roba și i se pune toca. 

(10  Președintele Senatului universitar înmânează diploma candidatului; 

(11)  Se oferă laureatului un buchet de flori (dacă este cazul); 

(12)  Noul Doctor Honoris Causa este felicitat de către membii din prezidiu. 

(13) Președintele Senatului universitar dă cuvântul Doctorului Honoris Cauza pentru a 

prezenta „Discursul de Recepție; 

(14) Președintele Senatului universitar prezintă cuvântul de încheiere. 

(15) Se intonează ”Gaudeamus Igitur”. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.13 În funcție de obiectivele stipulate în Planul operațional al Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești privind numărul titlurilor de Doctor Honoris Causa, care urmează să fie acordate în anul 

calendaristic următor, Consiliul de administrație alocă anual Senatului universitar resursele financiare 

necesare pentru organizarea acestui eveniment. 

 

Art.14 Ediția 1, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din 

data de 24.06.2021. 


