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CADRUL LEGAL 

Prezenta metodologie asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii 

universitare de master pentru anul universitar 2018 - 2019 şi a fost întocmită folosind ca documente 

de referinţă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi competările ulterioare, Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102/15.12.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat și Ordinul nr. 3062/16.01.2018 al ministrului educației naționale privind 

modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat. 

În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 

277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,  

în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016 și al Ordinului 

3062/16.01.2018 

Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești a adoptat în şedinţa din data de 15.02.2018 Metodologia 

de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2018 pentru 

anul universitar 2018 - 2019. 

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI 

Art. 1. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii 

legal înfiinţate în cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. În anul universitar 2018 - 2019, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti organizează 

programe de studii universitare de master în limba română (la toate facultăţile universităţii) şi 

programul de studii universitare de master în limba engleză Petroleum Engineering la Facultatea de 

Ingineria Petrolului şi Gazelor.  

Art. 2. Domeniile şi programele de studii universitare de master la care Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti organizează concurs de admitere la învăţământul universitar de master pentru anul universitar 

2018 - 2019, precum şi capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS pentru fiecare domeniu de 

studii sunt precizate în Anexa 1.  

Art. 3. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti organizează concurs de admitere la studiile universitare 

de master în două sesiuni, sesiunea de vară şi sesiunea de toamnă. În sesiunea de vară se organizează 

concurs de admitere la programele de studii universitare de master numai la Facultatea de Litere şi 
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Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice, iar în sesiunea de toamnă la toate facultăţile din cadrul 

Universităţii. Programul desfăşurării concursului de admitere în cadrul acestor sesiuni este prezentat 

în Anexa 2. 

Art. 4. În urma analizei rezultatelor unei sesiuni de admitere, Consiliul de administraţie poate lua 

hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de admitere cu singura condiţie ca aceasta să se 

desfăşoare înainte de începerea anului universitar. Hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de 

admitere va fi anunţată pe site-ul şi la avizierele universității, împreună cu programul de desfăşurare 

a noii sesiuni de admitere. 

Art. 5. În urma analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al unei sesiuni de admitere, 

Consiliul de Administraţie al Universităţii poate hotărî redistribuirea candidaţilor aflaţi în aşteptare 

pe locurile rămase libere. Candidatul respins la un program de studii poate participa la competiţia 

pentru câştigarea unui loc prin redistribuire numai dacă cele două programe (programul de studii la 

care a fost respins şi programul de studii la care solicită redistribuirea) au avut aceleaşi probe de 

admitere. În acest caz, hotărârea este afişată pe site-ul și la avizierele destinate admiterii 2018 din 

cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, sub forma unui anunţ cu structura precizată în Anexa 4, 

iar programul desfăşurării concursului de admitere se adaptează corespunzător. 

Art. 6. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la sediul Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti, după programul prevăzut în Anexa 2. Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere 

sunt prezentate în Anexa 3. 

Art. 7. La concursul de admitere 2018 pentru ciclul universitar de master desfăşurat în limba română 

criteriile de admitere sunt: media obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la proba 

concursului de admitere la master. La concursul de admitere 2018, pentru programul de studii 

universitare de master Petroleum Engineering, desfăşurat în limba engleză, criteriul de admitere este 

media obţinută de candidat la examenul de licenţă.  În ambele situaţii media minimă de admitere este 

6,00 (șase). 

Art. 8. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate 

beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur 

program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. Candidatul care a urmat un program de studii universitare de master în regim de finanţare 

de la buget are obligaţia ca, la înscriere, să declare pe propria răspundere acest lucru. 

Art. 9. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit prevăzute de lege se suportă de către 

student. 

Art. 10. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii pe locuri finanţate de la buget 

optează pentru programul dorit prin depunerea diplomei/ atestatului/ adeverinţei de licenţă, după caz, 

în original, la facultatea de care aparţine acest program şi prin încheierea contractului de studii, în 

termenele precizate în Anexa 2.  

Art. 11. Candidatul declarat admis pe un loc cu taxă confirmă opţiunea sa prin achitarea primei rate 

a taxei de studii şi încheierea contractului de studii, în termenele precizate în Anexa 2. 

Art. 12. Ierarhizarea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget şi a candidaţilor admişi pe 

locurile cu taxă în cadrul fiecărui program de studii/ specializare se face în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere. Locurile finanţate de la buget revin celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare 

program de studii/ specializare. 
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Art. 13. (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2018, ciclul universitar de master, 

aprobată de Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, este de 150 lei pentru fiecare dintre 

programele de studii pentru care candidatul optează.  

(2) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia 

tehnică unde s-a făcut înscrierea. Retragerea dosarului se poate face după afișarea primei liste de 

admitere fără returnarea taxei de înscriere. 

Art. 14. Oferta educaţională privind programele de studii universitare de master care se desfăşoară 

în anul universitar 2018 - 2019 se definitivează de către Comisia Centrală de Admitere pe baza 

opţiunilor exprimate la înscriere de către candidaţi. Lista finală a programelor de studii pentru care 

se organizează concurs de admitere se afişează la avizierul de admitere şi pe site-ul Universităţii la 

data prevăzută în Anexa 2. 

Art. 15. Pentru studiile universitare de master organizate într-o limbă străină, admiterea conţine 

obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/ respins. 

Capitolul II - COMISIILE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

Art. 16. Concursul de admitere la studiile universitare de master se organizează unitar la nivelul 

universităţii.  

Art. 17. Pentru organizarea concursului, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea acestuia, se 

constituie, prin decizia rectorului, Comisia Centrală de Admitere a Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti, formată din: 

• președinte – rectorul Universității; 

• membri – cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic cu responsabilități la 

nivelul Universității; 

• secretar – un cadru didactic din Universitate. 

Art. 18. La aceeaşi dată, la nivelul fiecărei facultăţi, se numește, prin decizia rectorului, comisia de 

admitere, formată din: 

• președinte – decanul facultății 

• membri – personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic din facultate; 

• secretar – un cadru didactic din facultate. 

Art. 19. Rectorul şi, după caz, decanii facultăţilor, în calitate de preşedinţi ai comisiilor de admitere, 

stabilesc atribuţiile şi sarcinile tuturor membrilor comisiilor de admitere, asigură instruirea acestora, 

precizează măsurile de protejare a bazei de date şi a produselor informatice referitoare la concursul 

de admitere şi desemnează persoanele care au acces la acestea.  

Art. 20. Din momentul numirii lor, comisiile de admitere preiau toate atribuţiile privind pregătirea, 

organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor legate de concursul de admitere şi 

asigură coordonarea şi controlul personalului didactic, a personalului din compartimentele secretariat, 

D-TIC şi tehnico-administrativ, antrenat în desfăşurarea concursului. 

Art. 21. Comisia centrală de admitere asigură coordonarea generală a concursului de admitere şi 

răspunde direct de instruirea personalului şi a comisiilor, de validarea rezultatelor concursului şi de 

afişarea rezultatelor. 
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Art. 22. Comisiile de admitere la nivelul facultăţilor coordonează şi răspund direct de verificarea 

actelor de înscriere şi de gestionarea acestora, de înscrierea corectă a datelor aferente candidaţilor în 

baza de date a admiterii. 

Art. 23. Proba concursului de admitere se desfăşoară în zilele precizate în programul general al 

admiterii la studii de master (vezi Anexa 2). Tematicile, formele şi comisiile de examinare, precum 

şi comisiile pentru rezolvarea eventualelor contestaţii se propun de către departamente, se aprobă de 

decan şi de Consiliul de Administraţie al Universităţii. Anunţurile referitoare la tematicile concursului 

şi formele de examinare se afişează la avizierele, pe paginile web ale facultăţilor şi pe site-ul 

Universităţii cu cel puţin 3 luni înainte de desfăşurarea concursului. 

Capitolul III - CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Art. 24. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa: 

• absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, 

organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă, organizate 

conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate 

a MEN ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. 

Art. 25. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar 2017 - 2018 prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ superior, în care se menţionează media generală a examenului de licenţă, 

mediile anuale obţinute în anii de studii universitare/ superioare de lungă durată (echivalente) și 

termenul de valabilitate. 

Art. 26. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa şi cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene, 

în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 

şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de către 

direcţia de specialitate din cadrul MEN, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscriere atestatul de recunoaştere a studiilor.  

Art. 27. La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română, cetăţenii 

străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat 

de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Art. 28. Cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova (cu diplomă de bacalaureat în 

Republica Moldova), din alte state învecinate şi diaspora (etnici români cu domiciliul în străinătate) 

pot depune dosar de concurs de admitere la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești numai pentru 

locuri cu taxă. 

Art. 29. Înscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de master se face pe baza 

Diplomei de Licenţă sau echivalentă, iar durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de 

licență şi a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obținerii a cel puțin 300 

de credite de studiu transferabile.  
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Art. 30. La înscriere, fiecare candidat trebuie să declare în scris, pe propria răspundere, pe fişa de 

înscriere, dacă a mai fost admis la un alt program de studii universitare de master/ studii 

postuniversitare pe un loc finanţat de la buget. În cazul în care candidaţii declaraţi admişi la studii 

universitare de master pe locurile finanţate de la buget au mai beneficiat de o astfel de facilitate, vor 

urma programul respectiv în regim cu taxă. 

Art. 31. Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru o singură 

specializare sunt: 

• copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;  

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

• candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 

• cadrele didactice din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, care participă pentru 

prima dată la concursul de admitere la programele de studii universitare de master. 

Art. 32. Candidaţii care sunt cadre didactice titulare în învăţământul de stat beneficiază de o reducere 

de 50% a taxei de înscriere pentru un singur program de studii. 

Art. 33. Candidaţii romi, la înscrierea pe locurile destinate pentru ei, completează o cerere tip (în fața 

secretarului şef al Universităţii), în care îşi exprimă opţiunea de înscriere la concursul de admitere. În 

aceeaşi zi, secretarul şef al Universităţii datează și certifică posibilitatea de înscriere a candidaţilor 

romi pe locuri distincte, oprind o copie a cererii tip pentru evidenţă. Pe lângă această cerere, dosarul 

de concurs al candidaţilor romi, completat conform cerinţelor formulate de Comisia de admitere a 

facultăţii, conţine şi o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent 

de domeniul acesteia de activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia 

romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii pe 

proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romilor, înregistrate la notariat, ori adeverinţe eliberate 

de alte instituţii/structuri. 

Capitolul IV - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

Art. 34. (1) Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de master se fac în perioadele şi 

între orele prevăzute în Anexa 2, în sălile stabilite şi anunţate de către comisiile de admitere la nivel 

de facultate. Sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de admitere la nivel de facultate 

reprezintă în acelaşi timp şi săli de consiliere pentru candidaţi.  

           (2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului 

și a celorlalte documente prevăzute în cadrul prezentei metedologii. 

           (3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă 

persoană pe bază de procură. 

Art. 35. Înainte de înscriere, un candidat se poate prezenta pentru lămuriri în privinţa admiterii în sala 

de consiliere a facultăţii care coordonează programul de studii pe care doreşte să îl urmeze, sală în 

care se află comisia de admitere.  

Art. 36. Pentru înscriere, acesta se prezintă la sala de înscriere a facultăţii respective, cu actele 

necesare înscrierii depuse într-un dosar plic. Operatorul care efectuează înscrierea verifică în faţa 

candidatului toate documentele din dosarul de concurs prezentat.  

Art. 37. După ce dosarul de concurs al candidatului a fost verificat, în conformitate cu prevederile 

din Anexa 3 şi numai dacă dosarul candidatului este complet, operatorul înregistrează candidatul în 

baza de date a aplicaţiei de admitere 2018.  
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Art. 38. Operatorul care efectuează înscrierea introduce datele personale ale candidatului în baza de 

date a aplicaţiei de admitere 2018, verifică dacă pe coperta 1 a dosarului de admitere candidatul a 

completat denumirea programului/programelor de studii în ordinea preferinţelor acestuia şi semnează 

alături de candidat. 

Art. 39. Dacă nu beneficiază de scutire de taxă, candidatul trebuie să plătească taxa de înscriere (în 

întregime sau redusă) şi primeşte chitanţa. Fişa de înscriere se eliberează numai după achitarea taxei 

de înscriere. Candidatul verifică datele înscrise pe fişa de înscriere şi ia cunoştinţă, sub semnătură, de 

programul desfăşurării concursului de admitere (Anexa 2). Acest program este imprimat pe spatele 

fişei de înscriere. Candidatul părăseşte sala de înscriere.  

Art. 40. Dacă un candidat doreşte să se înscrie la unul sau mai multe programe de studii, se poate 

prezenta mai întâi în sala de consiliere a facultăţii de care aparţine programul respectiv, iar apoi trebuie 

să se prezinte în sala de înscriere a acestei facultăţi, la operatorul care efectuează înscrierea, cu dosarul 

de concurs care conţine cele două documente prezentate în Anexa 3, punctul A3.2. Operatorul care 

efectuează înscrierea verifică în faţa candidatului documentele din dosarul de concurs. Dacă dosarul 

de concurs este complet, operatorul care efectuează înscrierea înregistrează candidatul în baza de date 

a aplicaţiei de admitere 2018. 

Art. 41. Comisia de admitere a primei facultăţi păstrează dosarul unic de concurs al candidatului şi o 

copie a adeverinţei pe care a eliberat-o candidatului care doreşte să se înscrie şi la un alt program de 

master de la altă facultate din cadrul universităţii. 

Art. 42. Comisiile de admitere ale facultăţilor verifică în fiecare zi a perioadei de înscriere dosarele 

candidaţilor înscrişi şi confirmă, prin semnătura persoanei care a efectuat verificarea, legalitatea 

înscrierii. 

Capitolul V - SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

Art. 43. Media la examenul de licenţă/diplomă, trecută pe coperta I a dosarului de concurs al 

candidatului înscris la un program de studii, primul program situat în ordinea preferinţelor 

candidatului, este verificată de comisia de admitere a facultăţii.  

Art. 44. (1) Pentru fiecare program de studii, se generează un catalog, cuprinzând candidaţii înscrişi 

la acel program, ordonaţi alfabetic. Catalogul conţine, pentru fiecare candidat: numele, iniţiala/ 

iniţialele prenumelui tatălui (sau al/ ale mamei, după caz), prenumele candidatului (exact ca în 

certificatul de naştere), media la examenul de finalizare a studiilor la învăţământul universitar de 

licenţă (sau la învăţământul universitar de lungă durată) absolvit (MEF), nota obţinută la proba 

concursului de admitere la master - (NPE), precum şi media de admitere a concursului de admitere 

la studiile universitare de master (MAM), calculată (cu două zecimale, fără rotunjire) cu una din 

formulele: 

MAM=(MEF+NPE)/2       (1) 

 

MAM=(MEF+2NPE)/3        (2) 

 

MAM=MEF      (3) 

 

Formula (1) se aplică pentru programele de studii oferite în limba română de facultăţile Inginerie 

Mecanică şi Electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Tehnologia Petrolului şi Petrochimie şi Ştiinţe 
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Economice, formula (2) se aplică pentru programele de studii oferite de facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

formula (3) se aplică pentru programul de studii în limba engleză Petroleum Engineering oferit de 

facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor. 

(2) Proba concursului de admitere la studiile de studii desfăşurate în limba română este 

obligatorie. Candidatul care nu susţine această probă este declarat respins. 

Art. 45. Cataloagele sunt completate şi verificate de către membrii comisiei de admitere a facultăţii. 

Cataloagele sunt semnate şi ştampilate de către decanul facultăţii, în calitate de preşedinte al comisiei 

de admitere a facultăţii.  

Art. 46. Eventualele corecturi în cataloage sunt operate în baza de date, sub directa supraveghere a 

preşedintelui comisiei de admitere a facultăţii. Fiecare filă a catalogului editat este numerotată de 

către un membru al comisiei de admitere a facultăţii și secretarul comisiei de admitere întocmește un 

proces verbal, în care menţionează numărul de pagini al fiecărui catalog editat pentru fiecare program 

de master. 

Art. 47. După terminarea acţiunii de verificare a rezultatelor concursului de admitere, cataloagele se 

păstrează la facultăţi pe durata ciclului de studii pentru care au fost emise, după care se depun la arhiva 

Universităţii, cu termen permanent. 

Art. 48. Pe baza datelor din cataloage se generează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la 

concursul de admitere. 

Capitolul VI - DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 49. Media minimă de admitere la toate programele de studii este 6,00 (șase). 

Art. 50. Pentru fiecare program de studii, candidaţii sunt ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere. Cei mai bine clasaţi vor ocupa locurile finanţate de la buget, alocate acelui 

program, iar ceilalţi vor ocupa locurile cu taxă alocate de Senatul Universităţii, fără a depăşi 

capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.  

Art. 51. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (MAM). 

La medii egale, pentru departajare se iau în consideraţie succesiv următoarele probe de departajare: 

• la programele de studii desfăşurate în limba română: 

(1)  proba concursului de admitere (NPE); 

(2)  proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de 

licenţă; 

(3)  media aritmetică a mediilor anilor de studii universitare de licenţă/superioare de 

lungă durată. 

• la programul de studii desfăşurat în limba engleză (Petroleum Engineering): 

(1)  proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de 

licenţă; 

(2)  media aritmetică a mediilor anilor de studii universitare de licenţă/ superioare de 

lungă durată. 

Art. 52. Candidaţii de etnie romă care candidează pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget 

alocate special sunt ierarhizaţi separat în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. După 

ocuparea locurilor finanţate de la buget destinate candidaţilor de etnie romă, ceilalţi candidaţi romi 
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înscrişi la programul de studii/ specializarea respectiv/ă sunt incluşi în listele de admitere, pe locuri 

finanţate de la buget sau cu taxă, conform mediei de admitere şi în limita locurilor alocate.  

Art. 53. În cazul retragerii unui candidat de etnie romă declarat admis la unul sau mai multe programe 

de studii pe locuri finanţate de la buget destinate romilor, locul va fi ocupat de către candidatul de 

etnie romă cu media cea mai mare din listele aferente programului de studii. 

Art. 54. Eventualele locuri destinate romilor rămase neocupate nu vor fi distribuite altor candidaţi, ci 

vor fi communicate MEN, imediat după afişare.  

Art. 55. (1) Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişarea listelor de admitere 

atât la sediul şi pe site-ul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conform programului de desfăşurare 

a admiterii prezentat în Anexa 2. Listele se generează şi se afişează pe facultăţi, domenii şi programe 

de studii, forme de finanţare (locuri finanţate de la buget şi cu taxă. 

(2) În cadrul fiecărui program de studii/specializări din domeniul de licenţă al unei facultăţi, 

candidaţii de etnie romă sunt afişaţi pe liste separate. 

Art. 56. Candidatul admis pe loc finanţat de la buget la mai multe programe de studii, care a depus 

la înscriere diploma de licenţă/ echivalentă în original, dar nu a optat în termenul stabilit numai pentru 

unul dintre programele de studii la care a fost admis, este repartizat de Comisia de admitere. În 

alegerea programului de studii Comisia de admitere ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului 

exprimată în fişa de înscriere. În acest caz, reclamaţiile ulterioare nu se admit.  

Art. 57. Concursul de admitere la studii universitare de master (sesiunea de vară şi de toamnă) 

se desfășoară conform următoarelor etape: 

Etapa I  

• înscrierea candidaţilor (opţiuni preliminare), cu precizarea ordinii opţiunilor pentru 

programele de master la care se înscriu candidaţii; 

• comisiile de admitere de la nivelul facultăţilor stabilesc numărul de prime opţiuni 

aferente fiecărui program de studii. Dacă acest număr este considerat de Comisia Centrală de 

Admitere suficient de mare pentru a permite funcţionarea în condiţii economice avantajoase a 

unui program de studii, atunci la programul respectiv se va organiza concurs de admitere; în 

caz contrar, acesta nu va funcţiona în anul universitar 2018 - 2019, iar locurile de la buget 

aferente sunt distribuite programelor de studii considerate viabile. 

• afişarea, la avizierele facultăţilor şi pe site-ul Universităţii, a programelor de studii pentru 

care se organizează concurs de admitere; 

• în urma finalizării înscrierilor, Consiliul de Administrație poate decide ca unele programe 

de studii să nu funcționeze în anul universitar 2018 - 2019 dacă numărul de candidați înscriși 

este sub pragul de rentabilitate. În acest caz, candidații înscriși pot opta pentru alt/alte 

program/e sau pot solicita restituirea taxei de înscriere pentru programul care nu funcționează.  

Locurile bugetate vor fi redistribuite la celelalte programe de studii fără a se depăși capacitatea 

de școlarizare; 

• susţinerea concursului de admitere de către candidaţii care au optat pentru un  program de 

studii  care se desfăşoară în limba română;  

• susţinerea testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii programului de studii 

desfăşurat în limba engleză (Petroleum Engineering); 

• generarea şi completarea cataloagelor de către comisiile de admitere ale facultăţilor; 

•  afişarea primului set de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de la 

buget, admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare. 
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Etapa II 

• depunerea în original a Diplomei de licenţă sau echivalentă sau a Adeverinţei de 

absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi candidaţii admişi; 

• depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de către candidaţii admişi fără taxă 

la mai multe programe de studii; 

• achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe 

programe de studii; 

• încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi; 

• afişarea celui de-al II-lea set de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de 

la buget, pe locuri cu taxă şi în aşteptare. 

Etapa III 

• depunerea în original a Diplomei de licenţă sau echivalentă sau a Adeverinţei de 

absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi candidaţii admişi; 

• depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de către candidaţii admişi fără taxă 

la mai multe programe de studii; 

• achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe 

programe de studii; 

• încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi; 

• afişarea celui de-al III-lea set de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de 

la buget, pe locuri cu taxă şi respinşi. 

Art. 58. Precizări importante valabile pentru fiecare din etapele unei sesiuni de admitere la 

studii universitare de master, în cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploieşti: 

• candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun Diploma de Licenţă sau 

echivalentă sau Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) în original sunt 

excluşi de pe liste. Locurile rămase libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de 

către candidaţii înscrişi la programul respectiv care au bifat opţiunea fără taxă sau de către 

candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă, şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, 

numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au încheiat contractul de studii, urmând 

ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul refăcut;  

• candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie 

contractele de studii sunt excluşi de pe liste; 

• candidatul declarat admis la un program de studii care nu se poate organiza din lipsă de 

candidaţi poate fi redistribuit, la cerere şi în limita locurilor disponibile, la unul dintre 

programele ale căror probe de admitere au acelaşi conţinut ca şi cele ale celui la care a fost 

admis. Dacă acest lucru nu este posibil, candidatului i se vor restitui taxele achitate.  

Art. 59. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care au achitat prima rată a taxei de studii, iar ulterior au 

ocupat, conform mediei de admitere, un loc fără taxă devenit liber în urma retragerii unor candidaţi, 

după confirmarea locului fără taxă prin depunerea Diplomei de Licenţă/ echivalentă în original/ 

Adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) în original, trebuie să depună, la 

comisia de admitere a facultăţii la care au ocupat locul fără taxă, o cerere de restituire a sumei plătite. 

Comisia de admitere va analiza şi aproba toate cererile de acest gen, iar cererile aprobate, însoţite de 

un tabel centralizator semnat de preşedintele comisiei, este înaintat spre rezolvare Compartimentului 

financiar al Universității. 
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Art. 60. Eventualele contestaţii privind rezultatele probelor concursului de admitere se depun în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul facultăţii la nivelul căreia s-a organizat 

concursul şi sunt rezolvate de către comisiile aprobate în acest scop, în termen de 24 de ore de la 

înregistrare. După rezolvarea contestaţiilor, comisia de admitere a facultăţii la care s-a organizat 

concursul operează eventualele modificări de medie în listele cu rezultatele concursului de admitere 

şi afișează la avizierele facultăţilor şi pe site-ul Universității rezultatul contestaţiilor. Decizia 

comisiei de contestaţii este definitivă. În cazul în care proba concursului de admitere la studii 

universitare de master se desfăşoară oral sau sub formă de test grilă, nu se admit contestaţii. 

Art. 61. Eliberarea dosarelor candidaţilor retraşi sau respinşi se realizează de către comisiile de 

admitere, care au obligaţia să restituie, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, dosarele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. 

Art. 62. După încheierea sesiunilor de admitere 2018, până la data de 25 septembrie 2018, se 

actualizează bazele de date aferente fiecărei sesiuni şi se generează pentru fiecare sesiune desfăşurată 

listele finale cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi pe locuri cu taxă şi respinşi. Listele 

finale stau la baza înmatriculării şi distribuirii pe grupe şi serii de studii a candidaţilor admişi în anul 

I de studii universitare de master. 

Art. 63. Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere sunt înmatriculaţi în anul I de studii, 

pentru anul universitar 2018 - 2019, prin decizia Rectorului Universităţii. După aprobarea 

înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic cu un număr matricol unic, valabil 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/ programele de master la care au fost admişi. 

Art. 64. Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Senatului Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești la data de 15.02.2018. Reglementările anterioare privind concursul de admitere la studii 

universitare de master se abrogă. 
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Anexa 1 
 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ 

Tel.: 0244.573302/107; 0244.575485 

 

Denumirea 

domeniului 

Durata studiilor/ 

Forma de 

învăţământ 

Programul de studii universitare de master 

Nr. maxim de 

studenti ce pot fi 

școlarizați 

2018 - 2019 

INGINERIE 

MECANICĂ 

1,5 ani/IF1 

Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier 

şi petrochimic 

 

 

 

200 
Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor 

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier 

Metode moderne de proiectare și fabricare a utilajului petrolier și 

petrochimic 

INGINERIA 

SISTEMELOR 

1,5 ani/IF 

Automatizări avansate 50 

INGINERIE SI 

MANAGEMENT 

1,5 ani/IF 

Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi 

petrochimic 

 

100 

Ingineria și managementul sistemelor industriale de combustie 

 

 

 

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR 

Tel.: 0244.573302/108; 0244.576210 

 

Denumirea 

domeniului 

Durata studiilor/ 

Forma de 

învăţământ 

Programul de studii universitare de master 

Nr. maxim de 

studenți ce pot fi 

școlarizați 

2018 - 2019 

MINE, PETROL, ŞI 

GAZE 

1,5 ani/IF 

Forajul sondelor  

 

 

250 

Extracţia petrolului 

Inginerie de zăcământ 

Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei 

hidrocarburilor 

Management în industria petrolieră 

MINE, PETROL, ŞI 

GAZE 

2 ANI/IF 

 

Petroleum Engineering/Inginerie de petrol2 

INGINERIE 

GEOLOGICĂ 

1,5 ani/IF 

Geologia petrolului 50 

 

 

 

 

 

                                                           
1 IF – învățământ cu frecvență 
2 Program organizat în limba engleză, numai în regim cu taxă  
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FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE 

Tel.: 0244.573302/157; 0244. 576211 

 

Denumirea 

domeniului 

Durata studiilor/ 

Forma de 

învăţământ 

Programul de studii universitare de master 

Nr. maxim de 

studenți ce pot fi 

școlarizați 

2018 - 2019 

INGINERIA 

MEDIULUI 

2 ani/ IF  

 

Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu  

 

 

100 

INGINERIA 

MEDIULUI 

1,5 ani/ IF 

 

Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediului 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

1,5 ani/ IF 

Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului  

100 Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi 

petrochimie 

 

FACULTATEA DE  ŞTIINŢE ECONOMICE 

Tel.: 0244.573302/112; 0244.575771 

 

Denumirea 

domeniului 

Durata studiilor/ 

Forma de 

învăţământ 

Programul de studii universitare de master 

Nr. maxim de 

studenți ce pot fi 

școlarizați 

2018-2019 

MANAGEMENT 

2 ani/IF 

Managementul sistemelor microeconomice  

150 Managementul sectorului public 

Managementul sistemului bancar 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

2 ani/IF 

Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare  

100 Strategii în afaceri internaţionale 

Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze 

INFORMATICĂ 

ECONOMICĂ 

2 ani/IF 

 

Tehnologii informatice pentru afaceri 

 

50 
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FACULTATEA DE  LITERE ȘI ŞTIINŢE 

Tel.: 0244.573302/246, 244; 0244. 575661 

 

Denumirea 

domeniului 

Durata studiilor/ 

Forma de 

învăţământ 

Programul de studii universitare de master 

Nr. maxim de 

studenti ce pot fi 

școlarizați 

2018 - 2019 

FILOLOGIE 

2 ani/ IF 

Concepte şi strategii de comunicare interculturală  

100 Studii culturale româneşti în context european 

INFORMATICĂ 

2 ani/ IF 
Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei 50 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

2 ani/ IF 

 

Administraţie publică şi integrare europeană 

 

50 

 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 

2 ani/ IF 

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei  

 

150 
Management educaţional şi integrare europeană 

Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea 

cunoaşterii 
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Anexa 2 

Programul de desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de master - Sesiunea de vară 2018 la  

Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice 

Etapa Activitatea: Programul de lucru cu candidaţii este: de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00 (cu pauză între orele 12.00 și 12.30), 

sâmbăta şi duminica între orele 9.00 – 13.00 

Perioada 

 

 

 

 

   I 

Înscrierea candidaţilor (opţiuni preliminare) 20-24 iulie 

Afişarea programelor de master la care se organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 24 iulie 

Stabilirea opţiunilor finale de către candidaţii care au optat pentru programele de studii de master la care nu se organizează concurs de 

admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 
25 iulie 

Susţinerea concursului de admitere la sediul U.P.G. de către candidaţii care au optat pentru un  program de studii de master care se 

desfăşoară în limba română şi a testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii programului de master desfăşurat în limba engleză-

Petroleum Engineering 

26 iulie 

 

Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare 26 iulie 

 

 

 

 

 

II 

Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către 

toţi candidaţii admişi. 

• Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe 

de studii de master. 

• Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe programe de studii de master. 

Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi. 

27-28 iulie 

 

Afişarea celui de-al II-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare 28 iulie 

 

 

 

III 

 

 

Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către 

toţi candidaţii admişi. 

• Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe 

de studii de master. 

• Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe programe de studii de master. 

Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi 

29 iulie 

Afişarea celui de-al III-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi respinşi 29 iulie 

 Eliberarea dosarelor candidaţilor retraşi sau respinşi 30 - 31 iulie 

 Afişarea listei cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă 31 iulie 

 Actualizarea bazei de date după excluderea candidaţilor care s-au retras 1 - 31 august 

 Afişarea listei actualizate cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă 1 - 4 sept. 
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Atenţie! Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original Diploma de licenţă/echivalentă sau Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 

2018) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de către candidaţii înscrişi la programul respectiv, care au bifat opţiunea 

fără taxă sau de către candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă, şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au 

încheiat contractul de studii, urmând ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul refăcut.  

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) care au depus în original Diploma de licenţă/echivalentă sau Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 

2018), dar nu au optat pentru unul singur dintre programele de master la care au fost admişi, vor fi repartizaţi de Comisia de admitere. În stabilirea repartiţiei, Comisia de 

admitere va ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului exprimată în fişa de înscriere. În acest caz reclamaţiile ulterioare nu se admit.  

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie contractele de studii sunt excluşi de pe liste. 

În urma analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al sesiunii de admitere, Consiliul de Administraţie al UPG poate hotărî redistribuirea locurilor rămase libere 

candidaţilor respinşi, aflaţi pe acest set de liste. Candidatul respins la un program de master poate participa la competiţia pentru câştigarea unui loc prin redistribuire numai 

dacă cele două programe, programul de master la care a fost respins şi programul de master la care solicită redistribuirea au avut aceleaşi probe de admitere. În acest caz , 

hotărârea  este afişată pe site-ul UPG şi la avizierele destinate Admiterii 2018 de la sediul U.P.G, iar  programul desfăşurării concursului de admitere se  adaptează corespunzător. 

Afişarea rezultatelor: la sediul UPG şi pe site-ul UPG, la secțiunea Admitere 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIE 
Cod document  

R 04.02 

Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 

2018 

Pag./Total pag. 18/22 

Data 07.02.2018 

Ediţie/Revizie 11/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2 Document public    
 

Programul de desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de master, sesiunea de toamnă 2018,  

la toate facultăţile din cadrul UPG 

 

Etapa Activitatea: Programul de lucru cu candidaţii este: de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00  (cu pauză între orele 12.00 și 12.30), 

sâmbăta şi duminica între orele 9.00 – 13.00 

Perioada 

 

 

 

    I 

Înscrierea candidaţilor (opţiuni preliminare) 5-10 sept. 

Afişarea programelor de master la care se organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 10 sept. 

Stabilirea opţiunilor finale de către candidaţii care au optat pentru programele de studii de master la care nu se organizează concurs de 

admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 
12 sept. 

Susţinerea concursului de admitere la sediul UPG pentru candidaţii la un program de studii de master desfăşurat în limba română şi a testului 

de competenţă lingvistică pentru candidaţii programului de studii de master desfăşurat în limba engleză -Petroleum Engineering 
13-14 sept. 

Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare 15 sept. 

 

 

 

 

II 

Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi 

candidaţii admişi. 

• Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe de 

studii de master. 

• Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe programe de studii de master. 

Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi 

16-17 sept. 

 

Afişarea celui de-al II-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă,  cu taxă şi în aşteptare 17 sept. 

 

 

III 

Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi 

candidaţii admişi. 

• Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe de 

studii de master. 

• Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai multe programe de studii de master. 

Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi 

18 - 19 sept. 

 

 Afişarea celui de-al III-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi respinşi 19 sept. 

 Eliberarea dosarelor candidaţilor retraşi sau respinşi 20 - 21 sept. 

 Actualizarea bazei de date după excluderea candidaţilor care s-au retras 21 sept 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIE 
Cod document  

R 04.02 

Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 

2018 

Pag./Total pag. 19/22 

Data 07.02.2018 

Ediţie/Revizie 11/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2 Document public    
 

Atenţie! Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original Diploma de licenţă/echivalentă /Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 

2018) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase libere, vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de către candidaţii înscrişi la programul respectiv, care au bifat opţiunea 

fără taxă sau de către candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă, şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au 

încheiat contractul de studii, urmând ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul refăcut.  

Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă,) care au depus în original Diploma de licenţă/echivalentă /Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 

2018), dar nu au optat pentru unul dintre programele de master la care au fost admişi, vor fi repartizaţi de Comisia de admitere. În stabilirea repartiţiei Comisia de admitere va 

ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului. În acest caz reclamaţiile ulterioare nu se admit.  

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie contractele de studii sunt excluşi de pe liste 

În urma analizei analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al sesiunii de admitere, Consiliul de Administraţie al UPG poate hotărî redistribuirea locurilor rămase 

libere candidaţilor respinşi, aflaţi pe acest set de liste. Candidatul respins la un program de master poate participa la competiţia pentru câştigarea unui loc prin redistribuire 

numai dacă cele două programe, programul de master la care a fost respins şi programul de master la care solicită redistribuirea au avut aceleaşi probe de admitere. În acest caz, 

hotărârea este afişată pe site-ul UPG şi la avizierele destinate Admiterii 2018 de la sediul UPG, iar  programul desfăşurării concursului de admitere se  adaptează corespunzător. 

Important! Candidatul declarat admis la un program de master, care nu se poate organiza din lipsă de candidaţi, poate fi redistribuit, la cerere şi în limita locurilor 

disponibile, la programele de master ale căror probe de admitere au acelaşi conţinut ca şi cele ale programului care nu se poate organiza. Dacă acest lucru nu este posibil, 

candidatului i se vor restitui taxele achitate.  

Afişarea rezultatelor:la sediul UPG şi pe site-ul UPG la secțiunea Admitere 2018. 
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Anexa 3 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2018 

A 3.1. Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la prima facultate din cadrul 

universităţii, la unul sau mai multe programe de master, candidaţii trebuie să depună, sub semnătură proprie, un dosar 

plic (unic) care cuprinde următoarele acte: 

a. diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului 

original de secretarul sau președintele comisiei de admitere; 

b. diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia 

(Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în sau în copie simplă certificată conform cu 

originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere; 

Absolvenţii promoţiei 2018 cărora încă nu li s-au eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie 

pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ 

superior acreditată, în original sau în sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului 

original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;  

c. copie a buletinului /cărţii de identitate în copie simplă; 

d. certificat de naştere, în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul 

sau președintele comisiei de admitere; 

e. certificat de căsătorie, în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul 

sau președintele comisiei de admitere, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie; 

f. adeverinţă medicală în original sau în sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului 

original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, eliberată de medicul de familie sau de medicul 

instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic 

sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică); 

g. 3 (trei) fotografii 3x4 cm. 

Cazuri speciale: 

• Dosarul de concurs al candidaţilor care au absolvit/urmează deja un program de master trebuie să cuprindă, pe 

lângă actele mai sus menţionate, o adeverinţă sau o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au 

beneficiat/beneficiază sau nu de statutul de student fără taxă la programul/ programele de master absolvit/e sau 

la care este student.  

• Dosarul de concurs al candidaţilor care beneficiază de reducere sau de scutire de taxă de înscriere trebuie să 

cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate: 

• 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 de salariat al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti pentru cadrele didactice din cadrul 

Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, care participă pentru prima dată la concursul de admitere la programele 

de studii universitare de master. 

• 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. 

• Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior din 

Republica Moldova, precum şi dosarul candidaţilor din categoria români de pretutindeni, care concurează pe 

locurile cu taxă, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate, diploma de licenţă (echivalentă)/ 

adeverinţa de absolvire pentru promoţia 2018, în original şi în copie simplă certificată conform cu originalul pe 

baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, paşaportul în copie simplă şi, după 

caz, buletinul cu anexa aferentă (în care este specificat domiciliul candidatului) în copie simplă. 

A 3.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de master la a doua facultate şi 

următoarele din cadrul universităţii, la unul sau mai multe programe de master, un candidat trebuie să depună, pe 

lângă dosarul unic depus la prima facultate, un dosar plic care conţine următoarele:  

• adeverinţă eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris. Adeverinţa trebuie să fie 

ştampilată şi semnată de către preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a facultăţii care a emis-o;  



 

METODOLOGIE 
Cod document  

R 04.02 

Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de 

admitere la studii universitare de master 2018 

Pag./Total pag. 21/22 

Data 07.02.2018 

Ediţie/Revizie 11/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2 Document public    
 

• copie simplă a diplomei de licenţă/echivalentă/ a adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă pentru 

absolvenţii promoţiei 2018, eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris, ştampilată şi 

vizată conform cu originalul de către preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a acestei facultăţi. 
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Anexa 4 

 

 

ANUNŢ PRIVIND REDISTRIBUIREA LOCURILOR RĂMASE LIBERE 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de ............, a hotărât următoarele: 

 

Candidaţii respinşi în urma afişării setului nr. ... de liste îşi pot exprima în scris opţiunea de a concura la un singur 

program de master, pe unul din locurile disponibile care vor fi afişate la avizierele destinate Admiterii 2018 şi pe site-

ul UPG, pe data de ................, ora...... 

Candidatul respins la un program de master poate participa la competiţia pentru câştigarea unui loc prin 

redistribuire numai dacă cele două programe, programul de master la care a fost respins şi programul de master 

la care solicită redistribuirea au avut aceleaşi probe de admitere. 

Cererile se vor depune în data de..............., între orele ...... la comisia de admitere a facultăţii care coordonează 

programul de master pentru care se optează.  

Ierarhizarea candidaţilor se va face pe baza mediei pe care au obţinut-o candidaţii la concursul de admitere la 

programul de master unde au fost respinşi şi a notelor probelor de departajare prevăzute în Metodologia de admitere. 

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de studii, iar, dacă locul este cu taxă, vor achita prima rată a taxei 

de şcolarizare în data de ................între orele ...... 

 

 

 

 

 


