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UNIVERSITATE PUBLICĂ ACREDITATĂ
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - 2017
A3.1. Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la
prima facultate din cadrul universităţii, la unul sau mai multe domenii, candidaţii trebuie să
depună, sub semnătură proprie, un dosar plic (unic) care cuprinde următoarele acte:
 diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat
(pentru absolvenţii din promoţia 2017) sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau
președintele comisiei de admitere;
 pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară sau de toamnă
2017, se acceptă adeverinţă eliberată de liceu, în original sau în copie simplă certificată
conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei
de admitere, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, mediile
obţinute la toate probele examenului de bacalaureat şi termenul de valabilitate ;
 buletinul/cartea de identitate în copie simplă;
 certificatul de naştere în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului
original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
 certificatul 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;
 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
 adeverinţa medicală, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza
documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, cu precizarea
„clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel
mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe
medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres
gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul
favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii
care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor
de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
Cazuri speciale:
 Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi
atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia
de specialitate din cadrul M.E.N.

 Dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus
menţionate, cererea tip aprobată de secretarul şef al Universităţii pentru înscrierea la concursul
de admitere de la o anumită facultate pe locurile alocate romilor, precum şi o recomandare
emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, care să ateste apartenenţa la
etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se acceptă declaraţii pe
proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe
eliberate de alte instituţii/structuri.
 Dosarul de concurs al candidaţilor la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate, adeverinţa eliberată de
Comisia pentru evaluarea aptitudinilor necesare înscrierii la domeniul Ştiinţe ale educaţiei
(abilităţi motrice, scris caligrafic, dicţie). Calificativul obţinut trebuie să fie ADMIS.
 Dosarul de concurs al candidaţilor care au absolvit/urmează deja o facultate sau mai multe
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 facultatea/facultăţile absolvite sau la facultatea/facultăţile la care este student.
 Dosarul de concurs al candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
(premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele internaţionale, recunoscute de Ministerul
Educaţiei Naţionale, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele:
 cerere adresată conducerii U.P.G. pentru a fi admis pe un loc finanţat de la buget fără
susţinerea concursului de admitere, aprobată de Comisia centrală de Admitere;
 diploma/diplomele - în original şi copie simplă - care atestă distincţiile (premiile I, II, III,
menţiune) obţinute la olimpiadele internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei
Naţionale;
 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, acte doveditoare, în original
sau în copii legalizate, care atestă dreptul de a beneficia de reducere sau de scutire de taxă de
înscriere. Aceste documente pot fi, 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.
 Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din
România, care concurează pe locurile finanţate de la buget rezervate tinerilor din Republica
Moldova, va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, diploma de bacalaureat/adeverinţa
eliberată de liceu pentru promoţia 2017, în original.
 Dosarul de concurs al candidaţilor din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din
Republica Moldova, precum şi dosarul candidaţilor etnici români de pretutindeni, care
concurează pe locurile cu taxă, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate,
diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu pentru promoţia 2017, în original și 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.
 A3.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă
la a doua facultate şi următoarele din cadrul universităţii, la unul sau mai multe domenii,
un candidat trebuie depune, pe lângă dosarul unic depus la prima facultate, un dosar plic care
trebuie să conţină următoarele:
 adeverinţă eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris. Adeverinţa
trebuie să fie ştampilată şi semnată de preşedintele sau de secretarul Comisiei de admitere a
facultăţii care a emis-o;
 copie simplă a diplomei de bacalaureat/a adeverinţei de absolvire a liceului pentru promoţia
2017, eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris, certificată
conform cu originalul de preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a acestei facultăţi.

