
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII  

PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI ȘI CETĂȚENII STATELOR MEMBRE 

ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI 

ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE 

 diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului 

naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2018) sau 

diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie simplă;   

 atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, obţinut de 

la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale pentru 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene; 

 buletinul/cartea de identitate, în copie simplă; 

 certificatul de naştere, în original și copie simplă; 

 certificatul de căsătorie, în original și copie simplă, pentru candidaţii care 

şi-au schimbat numele prin căsătorie; 

 3 (trei) fotografii 3x4 cm; 

 adeverinţa medicală cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul 

de familie sau de către medicul liceului absolvit cu cel mult o lună înainte 

de data înscrierii, în original și copie simplă; 

 dosar plic.  

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTE SUPLIMENTARE 

Candidații la domeniul Științe ale Educației 

 adeverinţă eliberată de Comisia pentru evaluarea aptitudinilor (calificativul 

„Admis”)  

Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, 

III, menţiune) la olimpiadele internaţionale, recunoscute de Ministerul 

Educaţiei Naţionale 

 cerere adresată conducerii UPG pentru a fi admis pe un loc finanţat de la buget 

fără susţinerea concursului de admitere, aprobată de Comisia centrală de 

Admitere; 

 diploma/diplomele care atestă distincţiile (premiile I, II, III, menţiune) 

obţinute la olimpiadele internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, în original şi copie simplă; 

Candidații de etnie romă 

 recomandare, emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, 

care să ateste apartenenţa la etnia romă şi nu statutul de membru al 

organizaţiei în cauză. 

Candidații care solicită scutire/ reducere de taxă vor prezenta, după caz 

 certificate de deces ale părinţilor;  

 adeverinţe de la case de copii; 

 adeverință din care să rezulte statutul de personal didactic şi didactic auxiliar 

aflat în activitate sau pensionat pentru candidații care sunt copii ai 

personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 

 adeverinţă de salariat al Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti pentru 

candidaţii care sunt copii ai salariaţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

 adeverinţă de salariat al Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti pentru 

candidații salariați ai Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 

 adeverinţă din care să rezulte statutul de cadru didactic titular în învățământul 

de stat pentru candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de 

stat. 

 

 

Candidaţii care au absolvit/ urmează deja o facultate sau mai multe 



 adeverinţă sau declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au 

beneficiat/beneficiază sau nu de statutul de student finanțat de la buget la 

facultatea/ facultăţile absolvite sau la facultatea/ facultăţile la care este 

student. 

Candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din România, care 

concurează pe locurile finanţate de la buget rezervate tinerilor din Republica 

Moldova 

 diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu pentru promoţia 2018, în 

original. 

Candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din Republica 

Moldova și candidaţii etnici români de pretutindeni, care concurează pe 

locurile cu taxă 

 diploma de bacalaureat/ adeverinţa eliberată de liceu pentru promoţia 2018, 

în original și în copie simplă; 

 paşaportul, în copie simplă şi, după caz, buletinul cu anexa aferentă (în care 

este specificat domiciliul candidatului), în copie simplă. 

Candidații la a doua facultate şi următoarele din cadrul universităţii, la unul 

sau mai multe domenii 

 adeverinţă eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a 

înscris însoțită de copia simplă, certificată conform cu originalul, a diplomei 

de bacalaureat/a adeverinţei de absolvire a liceului pentru promoţia 2018. 
 

 

 

 


