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CADRUL LEGAL 

Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor și desemnarea membrilor Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

(UPG), în conformitate cu:  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 681/ 2011 Codul studiilor universitare de doctorat – actualizată;  

- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei 

cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul 

instituțiilor din sistemul național de învățământ superior;  

- Carta UPG aflată în vigoare la data aprobării prezentei metodologii;  

- Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5381/2016, pentru modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare CNATDCU;  

- Regulamentul Instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 

Capitolul I - GENERALITĂȚI 

Art. 1. Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalității, autonomiei 

universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare.  

Art. 2. (1) Persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, nu 

pot ocupa concomitent funcții, astfel încât una să se afle față de cealaltă într-o poziție de conducere, 

control, autoritate sau evaluare la orice nivel în aceeași universitate și nu pot fi numite în comisii de 

concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.  

(2) O persoană se află în conflict de interese dacă are un interes personal de orice natură cu 

privire la rezultatul evaluării, este soț, afin ori rudă până la rangul IV-lea, inclusiv cu studentul-

doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia.  

Art. 3. Mandatul membrilor CSUD și al directorului acestuia este de 4 ani. 

Capitolul II - DESEMNAREA MEMBRILOR CSUD 

Art. 4 (1) CSUD al IOSUD-UPG este alcătuit din 9 membri după cum urmează:  

a) directorul CSUD, numit conform normelor legale în urma unui concurs;  

b) 1 membru ales direct prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din 

IOSUD-UPG;  

c) 2 studenți-doctoranzi înmatriculați la studii în domenii științifice diferite, aleși prin votul universal, 

direct, secret și egal al studenților-doctoranzi ai IOSUD-UPG;  

d) 5 membri din UPG sau din afara acesteia numiți de rectorul UPG (personalități științifice a căror 

activitate are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale 

și socio-economice relevante);  

(2) Membrii CSUD, cadre didactice sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce 

doctorate, în țară sau în străinătate și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD. 

Art. 5. Directorul CSUD este numit în baza unui concurs public organizat de UPG. Rectorul încheie 

cu persoana desemnată de comisia de concurs un contract de management, conform prevederilor 

legale.  
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Art. 6. Candidații pentru poziția de membru al CSUD, personalități științifice a căror activitate are o 

recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socio-

economice relevante, sunt numiți de rectorul UPG, la propunerea directorului CSUD, după alegerea 

membrului CSUD ales prin vot, și vor reprezenta alte domenii științifice decât cel al membrului 

CSUD ales prin vot. 

Capitolul III - ORGANIZAREA ALEGERILOR 

Art. 7. Biroul electoral al CSUD va fi format din 3 membri aleși de către directorul CSUD din 

propunerile făcute de Consiliul școlii doctorale în funcție. 

Art. 8. Pregătirea alegerilor este asigurată de Biroul electoral al CSUD, acesta fiind sprijinit de 

secretariatul universității.  

Art. 9. Calendarul alegerilor este stabilit de directorul CSUD. Biroul electoral al CSUD publică, pe 

pagina principală de internet a UPG, anunțul privind alegerea membrilor CSUD, care include:  

a) data și locul desfășurării alegerilor pentru membrii CSUD;  

b) structura CSUD;  

c) condițiile de eligibilitate pentru candidații conducători de doctorat;  

d) lista de electori pentru alegerea membrului CSUD, conducător de doctorat;  

e) condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți-doctoranzi;  

f) lista de electori pentru alegerea membrilor CSUD, studenți-doctoranzi;  

g) data limită pentru depunerea candidaturilor pentru poziția de membru al CSUD.  

Art. 10. Candidații pentru poziția de membru ales al CSUD, conducători de doctorat, depun la 

secretariatul UPG, până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD, un 

dosar de candidatură care conține:  

a) declarația de asumare a candidaturii (Anexa 1);  

b) copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;  

c) curriculum vitae;  

d) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data depunerii candidaturii.  

Art. 11. Candidații pentru poziția de membru al CSUD, studenți-doctoranzi, depun la secretariatul 

universității până la data limită precizată în anunțul privind alegerea membrilor CSUD un dosar de 

candidatură care conține:  

a) declarația de asumare a candidaturii (Anexa 2);  

b) copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;  

c) curriculum vitae.  

Art. 12. Personalitățile a căror activitate are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau 

personalități din sectoarele industriale și socio-economice relevante, candidați pentru poziția de 

membru al CSUD depun la secretariatul universităţii un dosar de candidatură care conține:  

a) scrisoarea de acceptare a candidaturii (Anexa 3);  

b) copia cărții de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;  

c) curriculum vitae; 

d) pentru cadrele didactice universitare, fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare valabile pentru domeniul în care 

acestea activează, la data acceptării candidaturii. 
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Art. 13. În urma analizei dosarelor de candidatură, Biroul electoral al CSUD validează candidaturile 

pentru poziția de membru al CSUD și afișează lista candidaților.  

Art. 14. O eventuală contestație a unui candidat declarat neeligibil se depune în scris la secretariatul 

universității, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării listei de candidați. Contestația va fi 

soluționată de Biroul electoral al CSUD în maximum 24 de ore.  

Art. 15. Biroul electoral al CSUD pregătește buletinele de vot, conform modelului din Anexa 4, pe 

care candidații vor fi înscriși în ordine alfabetică și organizează centrul de votare pentru ziua și 

intervalul orar făcute publice în anunțul privind alegerea membrilor CSUD.  

Art. 16. Alegerile se consideră valide dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de Art. 53 din Carta 

UPG referitoare la validarea alegerilor structurilor de conducere.  

Art. 17. În ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, candidatul care ocupă un loc eligibil 

se declară ales în funcția de membru în CSUD.  

Art. 18. Dacă pentru aceeași poziție eligibilă sunt doi candidați cu același număr de voturi, se 

organizează un nou tur de scrutin la care participă doar cei doi candidați între care a apărut balotajul.  

Art. 19. Rezultatul votului se afișează pe site-ul universității în secţiunea Doctorate.  

Art. 20. O eventuală contestație privind alegerile se depune în scris la secretariatul universității, în 

termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului votului pe site. Contestația, care poate invoca 

exclusiv motive de procedură, va fi soluționată de Biroul electoral al CSUD în maximum 24 de ore. 

Președintele Biroului electoral al CSUD comunică petentului răspunsul la contestație în termen de 24 

de ore de la formularea acestuia.  

Art. 21. Președintele Biroului electoral al CSUD va redacta un raport privind alegerile, pe care îl va 

înainta Directorului CSUD. 

Art. 22. Candidaţii aleşi ai CSUD sunt numiţi prin decizie a Rectorului UPG. 

Capitolul IV - DISPOZIȚII FINALE 

Art. 23. Prevederile alineatului 3.12 din Art. 3 şi punctului 4 al Anexei B din Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea 

Petrol – Gaze din Ploieşti se abrogă.  

Art. 24. Prevederile prezentei metodologii au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație din 

data de 30.01.2019 și aprobate în ședința Senatului universitar din data de 07.02.2019. 
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Anexa 1 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul ______________________________________, posesor al actului de identitate 

seria__________ numărul _______________________, conducător de doctorat afiliat la 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, prin prezenta îmi declar asumarea candidaturii ca membru al 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. În acest scop, 

ataşez fişa de verificare a îndeplinirii standardele minimale conform Anexei __________ din Ordinul 

MEN nr. 6129/20.12.2016 pentru acordarea atestatului de abilitare în domeniul 

__________________________, în vigoare la momentul prezentei. 

 

Data ______________       Semnătura, 
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Anexa 2 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul ______________________________________, posesor al actului de identitate 

seria__________ numărul _______________________, student-doctorand înmatriculat la 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti în domeniul _____________________________, prin 

prezenta îmi declar asumarea candidaturii ca membru al Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti.  

 

 

Data ______________       Semnătura, 

 

 

 

  



 

METODOLOGIE 
Cod document  

R-07.04 

Metodologia de organizare a alegerilor și de numire a 

membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de 

Doctorat din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti 

Pag./Total pag. 8/9 

Data 07.02.2019 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2  Document public 

 

Anexa 3 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul ______________________________________, posesor al actului de identitate 

seria__________ numărul _______________________, prin prezenta declar că sunt onorat(ă) să 

accept candidatura ca membru al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al Universităţii Petrol 

– Gaze din Ploieşti. 

 

Data ______________       Semnătura, 
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Anexa 4 

Buletin de vot 

 

Se va înscrie X în dreptul candidatului preferat din listă. 

 

Nume şi prenume candidat Vot 

  

  

  

 

 


