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OFERTĂ STUDII UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT pentru anul universitar 2012-2013: 

15 locuri cu frecvenţă/ZI/granturi doctorale 

Domeniul de doctorat Locuri în 
concurs, 

repartizate pe 
domenii de 

doctorat 

Conducători de doctorat cărora li 
s-au alocat locuri pentru 2012-2013 

Locuri în 
concurs, 

repartizate 
pe 

conducători 
de doctorat 

 
 

INGINERIE 
CHIMICĂ 

 
 
6 

Prof.dr.ing. BOLOCAN Ion 1 
Prof.dr.ing. CIUPARU Dragoş 2 

Prof.dr.ing. ONUŢU Ion 1 
Prof.dr.ing. OPREA Florin 1 
Prof.dr.ing. ROŞCA Paul 1 

 
INGINERIE 
MECANICĂ 

3 Prof.dr.ing. PUPĂZESCU Alexandru 2 
Prof.dr.ing. ZECHERU Gheorghe 1 

 
MINE, PETROL ŞI 

GAZE 
3 Prof.dr.ing. COLOJA Pascu Mihai 1 

Prof.dr.ing. MINESCU Florea 2 
 

INGINERIA 
SISTEMELOR 

3 Prof.dr.ing. OPREA Mihaela 1 
Prof.dr.ing. PARASCHIV Nicolae 2 

 
 

  TOTAL locuri pentru 2012-2013: 15  
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ADMITERE DOCTORAT – SEPTEMBRIE 2012 

 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDII UNVIERSITARE DE DOCTORAT – Septembrie 2012 

 

17 – 24 septembrie 2012  Înscrierea candidaţilor 

24 septembrie 2012    Afişarea listei candidaţilor înscrişi 

26 septembrie    Examen de competenţă lingvistică 

      (engleză, franceză, germană) 

27-29 septembrie 2012  Susţinerea probei de admitere,  

      pe domenii de doctorat  

30 septembrie 2012    Afişarea rezultatelor parţiale şi 

      depunerea eventualelor contestaţii  

1 octombrie 2012    Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi 

      afişarea rezultatelor finale 

2-5 octombrie 2012    Încheierea contractelor de studii 

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI 
SE FACE CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2012. 
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 Înscrierile se fac la Secretariatul Universităţii, în perioada 17-24 
septembrie 2012 (inclusiv sâmbăta şi duminica), după următorul program: 

Luni-vineri:    9.00- 15.00 

Sâmbătă-duminică:   9.00- 13.00 

ACTE ÎNSCRIERE DOCTORAT: 

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune un dosar de înscriere-dosar plic, care 
trebuie să conţină următoarele documente: 

- copie legalizată a certificatului de naştere şi copie simplă BI/CI; 

- copie legalizată a certificatului de căsătorie (acest document se depune numai de către 
candidaţii care şi-au  schimbat numele prin căsătorie); 

- copie legalizată a diplomei de bacalaureat; 

- original sau copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a diplomei de studii 
universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia (supliment diplomă sau, după  caz, foaie 
matricolă). După afişarea rezultatelor finale, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să 
depună originalul diplomei de studii universitare şi anexele aferente; 

- original sau copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) a diplomei de studii 
universitare de masterat pentru toţi absolvenţii de studii universitare în sistemul Bologna. După 
afişarea rezultatelor finale, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună originalul 
diplomei de studii universitare şi anexele aferente; 

- Curriculum vitae şi o listă de lucrări ştiinţifice (în limba română); 

- chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat, în valoare de 
100 lei  (se achită la Casieria universităţii); 

- declaraţie privind  parcurgerea unui alt stagiu de doctorat (formularul de declaraţie se 
completează la depunerea dosarului de înscriere). 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul Universităţii Petrol-Gaze, telefon fix: 
0244575817 sau puteţi accesa adresa de e-mail: apopescu@upg-ploiesti.ro   

Candidaţii sunt invitaţi să consulte Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat – 2012/2013, care 
poate fi accesată pe site-ul universităţii, la adresa: www.upg-ploiesti.ro / 
DOCTORAT/Info doctorat, sau www.upg-ploiesti.ro / Noutăţi. 


