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 diploma echivalentă cu aceasta, în original și
copie simplă;
 diploma de licenţă/ diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă
durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă/ Suplimentul la
diplomă), în original și în copie simplă;
 adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă (pentru
absolvenții promoției 2018), eliberată de o instituţie de învăţământ superior
acreditată, în original și în copie simplă;
 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 instituţiei de învăţământ superior absolvite
cu cel mult o lună înainte de data înscrierii, în original și copie simplă;
 dosar plic.

DOCUMENTE SUPLIMENTARE
Candidaţii care au absolvit/ urmează deja un program de master 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
programul/ programele de master absolvit/e sau la care este student.
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
 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.
Candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai unei instituții de învățământ
superior din Republica Moldova și candidaţii etnici români de pretutindeni,
care concurează pe locurile cu taxă
 diploma de licență sau diploma echivalentă/ adeverinţa de absolvire 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 programe de master
 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 licență sau diploma echivalentă/a adeverinţei de absolvire a studiilor
universitare de licență pentru promoţia 2018.

