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CADRUL LEGAL 
 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6156 din 22 decembrie 

2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii 

străini; 

• Ordinului ministrului educației naționale nr 3236/2017 privind Metodologia de primire la 

studii și școlarizare a cetățenilor străini; 

• Ordinul ministrului educației naționale nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 

şcolar/universitar 2017 – 2018; 

• Ordinul ministrului educației naționale 3873/05.05.2017 pentru modificarea Ordinului 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6156/2016 privind organizarea și 

desfășurarea anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini; 

• Ordinul ministrului educației naționale nr. 4174/2018 de modificare a ordinului 6156/2016 

privind organizarea anului pregătitor de limba română; 

• Ordinul ministrului educației nr. 4866/2019 privind modificarea ordinului 6156/2016 

referitor la organizarea anului pregătitor de limba română 

 

CAPITOLUL I 

GENERALITĂȚI 
 

Art.1 Pentru Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, cu durata de un an, examenul 

de evaluare a competențelor de limba română se desfăşoară conform perioadelor din structura anului 

universitar, aprobată de Senatul universitar și conform modalităților de examinare prevăzute în planul 

de învățământ, în două sesiuni, în anul universitar curent, vara și toamna. 

 

Art.2 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești organizează și desfășoară examen de evaluare a 

competențelor de limba română pentru absolvenții proprii. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR 
 

Art.3 (1) Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini se finalizează cu examen de 

evaluare a competențelor de limba română pentru nivelul minim B1, definit conform Cadrului 

European Comun de Referință pentru Limbi Străine.  

(2) Examenul se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind organizarea și 

desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini (O.M. Nr. 6156 din 22 

decembrie 2016) și în baza prezentului regulament, aprobat de Senatul universitar.  

 

Art.4 Scopul examenului de evaluare a competențelor de limba română este acela de a aprecia 

nivelului competenţelor generale şi specifice formate pe parcursul şcolarizării prin planul de 

învăţământ și prevăzute în fișa specializării și în fișele disciplinelor. 

 
Art.5 (1) Examenul de evaluare a competențelor de limba română constă în 2 probe:   

• probă scrisă; 

• probă orală.   
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Ambele probe se susțin, pentru anul universitar 2019-2020, online. Probele menţionate se 

desfăşoară astfel: 

a) proba scrisă are durata de 3 ore și cuprinde subiecte vizând următoarele competențe: 

• producere de mesaj scris; 

• receptare de mesaj scris; 

• receptare de mesaj oral; 

• evaluarea cunoștințelor de gramatică și vocabular, cu respectarea conținuturilor specificate 

în fișele de disciplină.  

Autentificarea candidaților la proba scrisă va fi făcută prin adresa de e-mail comunicată la 

secretarul responsabil de an pregătitor și verificată cu studenții, de către titularii de disciplină. 

b) proba orală (producerea de mesaj oral)  începe la o jumătate de oră după finalizarea probei  

scrise.  

La proba orală autentificarea candidaților va fi făcută prin prezentarea, în fața camerei, a unuia 

dintre următoarele acte: pașaport/permis de ședere/carnet de student. 

 Evaluarea la proba orală se face în ordine alfabetică, în conformitate cu listele nominale, 

întocmite de secretarul responsabil cu anul pregătitor și adusă la cunoștința studenților prin mail. 

 Examinatorul le comunică studenților structura și modul de desfășurare a probei orale 

(conversație dirijată și monolog). 

 Examinatorul desfășoară conversația dirijată cu fiecare candidat, în parte. Conversația dirijată 

durează 2 minute. Candidatul se pregătește pentru conversația dirijată un minut. La finalul probei 

orale, candidatului i se indică cerința pentru partea de monolog și îi acordă un minut pentru a-și pregăti 

răspunsul. Candidatul are la dispoziție 2 minute pentru prezentarea monologului. 

Fiecare producere de mesaj oral a candidaților este urmărită și notată de către doi evaluatori,  

care nu intervin în desfășurarea probei orale. Evaluatorii consultă grila de evaluare și fac observații 

fiecărui candidat, pentru toate criteriile în funcție (prevăzute în Cadrul European Comun de Referință 

pentru Limbi străine) de care se realizează evaluarea. La final, fiecare evaluator însumează punctele 

acordate pentru fiecare criteriu în parte și obține nota finală. 

Diferența dintre  punctajele acordate de către cei doi evaluatori, pentru un candidat poate fi de 

maximum un punct. Dacă diferența este mai mare de un punct, un al treilea examinator va evalua 

candidatul. Candidații vor fi examinați pe rând. 

(2) Pentru promovarea examenului de evaluare a competențelor de limba română,  punctajul 

este de minimum 375 puncte și maximum 500 puncte.  

Punctajul obținut pentru competențele evaluate se convertește în notă, conform următoarei 

reguli: 

(punctaj maxim = 100) / (punctaj obținut - x)  

 

Nota obținută în baza formulei de mai sus se determină cu două zecimale, fără rotunjire și se 

înregistrează în „Tabelul de convertire a punctajului în notă” (F 527.20/Ed.1, Anexa 1 

Rezultatele obţinute la examenul de evaluare a competențelor de limba română se 

înregistrează în „Catalogul examenului de evaluare a competențelor de limba română”  (F 

438.18/Ed.1) Anexa 2 . 

Rezultatele obţinute la examenul de evaluare a competențelor de limba română se transmit 

fiecărui candidat în parte, în ziua în care a avut loc examenul. 

(3) Sesiunile de evaluare on-line vor fi înregistrate și arhivate de către secretarul comisiei. 

Acordul electronic pentru înregistrare va fi cerut în prealabil candidaților de către secretarul comisiei. 

(4) Cazurile de contestații vizează, exclusiv, examenul scris și se fac în ziua comunicării 

rezultatelor. Studenții care nu au promovat examenul de evaluare a competențelor de limba română  
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în sesiunea de vară îl pot repeta în sesiunea de toamnă, conform structurii anului universitar afișată 

pe site UPG. 

(5) Studenții care nu au obținut punctajul necesar promovării examenului de evaluare a 

competențelor de limba română  nici în sesiunea de toamnă, au posibilitatea de a se reînmatricula în 

anul universitar următor pentru a repeta anul pregătitor. 

(6) Examenul de evaluare a competențelor de limba română  poate fi repetat în anul universitar 

următor, prin achitarea unei taxe stabilite de către Consiliul de administrație și aprobate de Senatul 

universitar. 

 

CAPITOLUL III 

COMISIILE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE  

A COMPETENȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Art.6  (1) Comisiile pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română funcționează 

în perioada în care se aplică prevederile prezentului regulament. Decizia de numire a comisiilor este 

valabilă pentru toate sesiunile de examen pentru care se aplică prevederile prezentului regulament. 

(2)  Pentru proba scrisă a examenului de evaluare a competențelor de limba română  vor fi 

propuse două comisii, una pentru elaborarea subiectelor și pentru corectură și alta pentru contestații. 

Aceste comisii sunt propuse de Consiliului Facultății de Litere și Științe,  avizate de CA și aprobate 

de Senatului universitar. 

(3) Membrii comisiei pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română sunt  

cadre didactice din Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească, care nu au avut activități 

didactice la grupa evaluată pe parcursul anului universitar respectiv.  

(4) Comisia de examinare pentru proba orală este formată din cinci persoane, care sunt parte 

componentă a comisiei de elaborare a subiectelor și pentru corectură.  

(5) Componența comisiei pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română și 

a comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică 

pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 

(6) Comisiile pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română, care, după 

numire, se fac publice pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, se stabilesc prin decizia 

rectorului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, la propunerea Consiliului facultăţii organizatoare 

şi cu aprobarea Senatului universitar, respectând următoarele condiţii: 

a) fiecare comisie este alcătuită dintr-un preşedinte, 3 membri, și un secretar; 

b) preşedintele comisiei de examen pentru finalizarea anului pregătitor trebuie să aibă gradul 

didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar; 

c) membrii comisiei pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română  trebuie 

să aibă gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector 

universitar/şef de lucrări; 

d) secretarul comisiei pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română trebuie 

să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a 

documentelor; 

e) pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română, la care se desfăşoară probă 

scrisă, este numită o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor, care este diferită de cea care a 

realizat examinarea; 

(7) Membrii comisiei pentru examenul de evaluare a competențelor de limba română şi ai 

comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla cu cei examinaţi sau între ei în 

relaţie de soţi, afini şi rude, până la gradul al III-lea inclusiv. 

 (8) Preşedintele, membrii şi secretarul comisiei de evaluare a competențelor de limba română, 
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precum și cei ai comisiei pentru analiza și soluționarea contestațiilor completează declaraţii pe proprie 

răspundere  (F 376.16/Ed.1), Anexa 3, din care să rezulte că nu se află în situații de incompatibilitate 

potrivit alin. (7) al prezentului articol. 

(9) Declaraţiile pe propria răspundere completate, potrivit alin. (8), sunt depuse de către 

secretarul comisiei la secretariatul facultăţii organizatoare împreună cu celelalte documente ale 

examenului. 

   

Art.7 (1) Dacă există situații de incompatibilitate sau de retragere a unor membri din comisiile 

numite, decanul Facultății de Litere și Științe propune înlocuirea persoanelor aflate în respectivele 

situaţii. Propunerile sunt aprobate de Consiliul de administraţie al UPG. 

  (2) Rectorul emite decizii de numire pentru membrii comisiilor modificate. 

 (3) Comisiile a căror componenţă a fost modificată prin decizie a Rectorului sunt făcute 

publice, în noua componenţă, pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, înaintea începerii 

examenului.  

 

CAPITOLUL IV 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI  

DE EVALUARE A COMPETENȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Art.8 Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de evaluare a competențelor de limba 

română se face de către secretara responsabilă cu anul pregătitor din cadrul Secretariatului General al 

Universității. Cererea de înscriere trebuie să fie vizată de secretara responsabilă cu anul pregătitor, în 

vederea confirmării calității de absolvent a candidatului. 

 

Art.9 Pentru susţinerea examenului de evaluare a competențelor de limba română, înscrierea 

candidaţilor se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului, la sediul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

Art.10 (1) Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretara responsabilă cu 

anul pregătitor, într-un dosar plic, următoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 

b) copie după pașaport/permis de ședere; 

c) nota de lichidare. 

 (2) Secretara responsabilă cu anul pregătitor are obligaţia să verifice existenţa tuturor 

documentelor în dosar și corectitudinea acestora, conform prevederilor prezentului regulament. 

 (3) Dacă, în urma verificării documentelor de înscriere, secretara responsabilă cu anul 

pregătitor constată că nu sunt respectate condiţiile de la Art. 10, lit. a - c, aceasta comunică 

absolventului documentele care nu respectă aceste condiții. Absolventul are posibilitatea să revină 

pentru înscriere, cu respectarea datei/perioadei şi a intervalului orar programate. 

 

Art.11 (1) Secretarul comisiei de evaluare a competențelor de limba română completează formularul 

de catalog de evaluare a competențelor de limba română (Anexa 2) cu următoarele informații: 

• datele din antetul catalogului: facultatea, domeniul, programul de studii/specializarea, 

forma de învățământ, durata studiilor şi data/perioada susţinerii (zi/zile/lună/an); 

• numele şi prenumele absolvenţilor, cu iniţiala tatălui (a mamei, în lipsa tatălui), în ordine 

alfabetică; 

• competențele, nivelul, punctajul, numărul de credite, rezultatul examenului 

• datele din subsolul catalogului (gradul didactic, numele şi prenumele decanului facultăţii, 
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preşedintelui, membrilor şi secretarului comisiei). 

Se completează câte un formular de catalog pentru fiecare candidat. Fiecare pagină a 

catalogului este semnată de decanul facultăţii, preşedintele, membrii şi secretarul comisiei. 

(2) După finalizarea examenului de evaluare a competențelor de limba română, în catalog se 

completează de mână, folosind numai cifre, punctajele obținute pentru fiecare competență.   

(3) Punctajele obținute pentru fiecare competență, convertite în notă, conform Art. 5, alin. 9 

vor fi trecute în Anexa 1, cu următoarele informații: 

• datele din antetul catalogului: facultatea, domeniul, programul de studii/specializarea, 

forma de învățământ, durata studiilor şi data/perioada susţinerii (zi/zile/lună/an); 

• numele şi prenumele absolvenţilor, cu iniţiala tatălui (a mamei, în lipsa tatălui), în ordine 

alfabetică; 

• punctajul obţinut conform competențelor; 

• calificativul admis/respins;  

• nota obţinută prin convertirea punctajului; 

• datele din subsolul tabelului (gradul didactic, numele şi prenumele decanului facultăţii, 

preşedintelui, membrilor şi secretarului comisiei). 

 (4) Se interzice, cu desăvârşire, operarea oricăror modificări în cataloagele de examen și în 

tabelul de convertire a punctajelor în note, completate. 

 

CAPITOLUL V 

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR ȘI A  

CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE 
 

Art.12 (1) În termen de 24 de ore de la încheierea examenului de evaluare a competențelor de limba 

română, secretarul comisiei depune catalogul cu rezultatele examenului și tabelul cu punctajul 

convertit în notă, la secretara responsabilă cu anul pregătitor, din cadrul SGU. 

(2) Secretara responsabilă cu anul pregătitor trece notele în centralizator și apoi le descarcă în 

Registrul Matricol; 

(3) Absolvenţilor, care au promovat examenul de evaluare a competențelor de limba 

română, li se eliberează adeverinţe de către Facultatea de Litere și Științe, având valabilitate 12 luni 

de la data emiterii, până la eliberarea certificatului de absolvire. 

(4) Adeverinţa de absolvire, care conferă titularului aceleaşi drepturi ca şi certificatul de 

absolvire, conţine funcţiile, numele şi semnăturile persoanelor responsabile (rector, decan, secretar 

universitate, secretar responsabil an pregătitor) și următoarele informaţii: 

a) numele şi prenumele absolvenţilor, cu iniţiala tatălui (a mamei, în lipsa tatălui), data și 

locul nașterii, CNP; 

b) programul de studii/specializarea; 

c) perioada de studii; 

d) media de finalizare a studiilor; 

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie; 

f) forma de învăţământ; 

g) locația geografică; 

h) limba de predare; 

i) numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al 

Ministrului, după caz); 

j) situația școlară aferentă semestrului I și semestrului II. 
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Art.13 (1) Certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru absolvenții care au promovat examenul 

de evaluare a competențelor de limba română organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se 

eliberează de către aceasta după 12 luni de la data examenului. 

 (2) Absolvenţilor care nu au promovat examenul de evaluare a competențelor de limba 

română organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti li se eliberează, la cerere, o adeverință 

care cuprinde informațiile  de la Art. 14  alin 5 cu excepția  lit. d, și precizarea că nu au promovat 

examen de evaluare a competențelor de limba română pentru nivelul minim B1 definit conform 

Cadrului European Comun de Referință pentru Limbile străine.  

 (3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unui nou certificat de absolvire sau a unei 

noi  adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.  

 

CAPITOLUL VI 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ON-LINE (CONECTAT PRIN 

COMPUTER) A EXAMENULUI DE EVALUARE A COMPETENȚELOR 

DE LIMBA ROMÂNĂ  
 

Art.14 (1) Toate probele examenului de evaluare a competențelor de limba română, se vor desfășura 

online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme video aleasă de 

Facultatea de Litere și Științe, care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și 

înregistrarea de conținut audio-video.  

(2) Examenul de evaluare a competențelor de limba română este susținut în limba română, 

limba  în care s-a studiat. Pe perioada desfășurării celor două probe, scrisă și orală, candidatul nu va 

părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere 

sau la distanță de aceasta. Candidații, care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, vor fi 

eliminați din examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

(3) În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se 

susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice/există întreruperi legate de conexiunea la Internet, 

comisia de evaluare va reprograma studentul de preferință în aceeași zi sau în ziua următoare. 

 

Art.15 (1) Referitor la nota de lichidare, secretara responsabilă cu anul pregătitor va întocmi o listă 

cu studenții care au probleme legate de: sume datorate/cărți sau materiale nereturnate etc. prin 

centralizarea situațiilor primite de la serviciile de specialitate ale UPG Ploiești.  Studenții menționați 

în aceste liste vor fi anunțați pe email/telefon și vor trebui să rezolve aceste probleme prin serviciile 

de poștă/curierat/bancare, cu minim o săptămînă înainte de data examenului. Nerezolvarea 

problemelor semnalate de decanatul Facultății de Litere și Științe, până la data menționată, implică 

neprimirea la examen 

 (2) Rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Art.10 literele a, b,c  referitoare la  înscrierea 

candidaților în vederea susținerii examenului de evaluare a competențelor de limba română, numai 

că se vor transmite documentele scanate secretarei  responsabile cu anul pregătitor. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.16 (1) Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare a 

competențelor de limba română revine conducerii Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești şi comisiilor 

de examen, care trebuie să aplice întocmai toate prevederile prezentului regulament; 

 (2) Rectorul Universității poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de 

evaluare a competențelor de limba română, un certificat de absolvire sau o adeverință, atunci când 
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se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase, prin încălcarea Codului de etică şi deontologie 

universitară sau a prezentului regulament. 

 

Art.17  Susţinerea examenului de evaluare a competențelor de limba română este gratuită o singură 

dată, în cele două sesiuni, de vară și toamnă. În cazul în care un student repetă anul pregătitor, pentru 

examenul de evaluare a competențelor de limba română se va percepe o taxă de examinare. 

 

Art.18 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti va furniza din timp candidaţilor toate informaţiile 

privind organizarea şi desfăşurarea acestui examen şi va face cunoscut prezentul regulament prin 

afişare pe pagina web a Facultății de Litere și Științe. 

 

Art.19 Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu promoția anului universitar  

2019-2020, precum şi absolvenţilor promoțiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat 

examenul de evaluare a competențelor de limba română în sesiunile programate. 

 

Art.20 Ediția1, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului universitar din 

11.06.2020. 
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UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI      Anexa 1 

FACULTATEA: LITERE ŞI ŞTIINŢE 

PROGRAMUL DE STUDII: PROGRAM PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ  

PENTRU CETĂŢENII STRĂINI 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂN: IF 

DURATA STUDIILOR: 1 AN 

 

TABEL CU PUNCTAJE CONVERTITE ÎN NOTE LA EXAMENUL DE EVALUARE A 

COMPETENȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU NIVELUL MINIM B1 

SUSȚINUT PE DATA DE  

GRUPA  
 

 

            DECAN,                                                                                                               

Prof.univ. dr.SUDITU MIHAELA             
                                                                                                                                       COMISIA , 

                 PREŞEDINTE:                                                            MEMBRI: 

                                                           Conf. univ.dr. GAFU MARIA CRISTINA            Conf.univ.dr. IRIDON CRISTINA 

                                                                                                                                           Conf.univ.dr. STOIAN SILVIA 

           Lect.univ.dr.ILIE LOREDANA 

            Lect.univ.dr. ISPAS LUCIA 

            Lect.univ.dr. NETEDU LOREDANA 

            Asist.univ.dr. TRIFAN MIHAELA 

CLAUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Nume și prenume PUNCTAJUL 

obţinut conform 

competențelor 

Admis/respins NOTA obţinută 

prin convertirea 

punctajului 
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UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI 

Anexa 2 

FACULTATEA: LITERE ȘI ȘTIINȚE  

PROGRAMUL DE STUDII: PROGRAM PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII 

STRĂINI 

DATA/PERIOADA: 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF  

DURATA STUDIILOR: 1 AN PAGINA __ din __ 

C A T A L O G 

EXAMEN DE ABSOLVIRE 

 

DECAN (Grad didactic, nume, prenume, semnătura şi ştampila) 
 

COMISIA (Grad didactic, nume, prenume şi semnătura) 

 PREŞEDINTE: MEMBRI:  

………………………….………   …………………………… 

 ……………………………………..…  …………………………… 

   …………………………… 

  SECRETAR:  

   …………………………… 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele absolventului Competențe Nivel 

Cunoştinţe generale 

(fundamentale) şi de 

specialitate 
Nr. 

credite 

Rezultatul examenului Admis 

≥ 375 

Respins ˂ 375 
Punctaj  

  Ascultare/ Listening 75-100 B1 

50-75 A2 

  

 

 

 

 

10 

 

Citire/ Reading 75-100 B1 

50-75 A2 

 

Vorbire/ Speaking 75-100 B1 

50-75 A2 

 

Româna în uz/Use of Romanian 75-100 B1 

50-75 A2 

 

Producere de mesaj scris/ Writing 75 -100 B1 

50-75 A2 

 

Total 

375 - 500 B1 

250 - 374 A2 
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Anexa 3 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI   

FACULTATEA:  

 

 

DECLARAŢIE 

 
 

Subsemnatul/a .........................................................................., în calitate de preşedinte/membru/secretar al  comisiei 

pentru examenul de licenţă/disertaţie, la specializarea ................................................................. ......................................., 

declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în relaţie de rudenie (soţ, afin, rudă până la gradul al III-lea inclusiv) cu 

studenţii înscrişi la examenul de finalizare a studiilor în sesiunea .................................. 

 

 

Data Semnătura 

 

 


