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CADRUL LEGAL















Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (prevederile
Art. 138, Art. 142, Art. 145, Art. 151, Art. 156, Art. 158, Art. 160, Art. 163, Art. 174, Art.
176, Art. 199, Art. 200, Art. 205, Art. 277 şi Art. 304, alin. (17)).
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul MEN 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 MEN nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la
studii şi școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare şi cu bursă
şi pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ
superior de stat acreditate.
Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar
2017-2018 cod R04.09.
Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din
România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin
ordinul comun MEN 3.900/16.05.2017 - MAE nr. A10/2.046/26.05.2017 - MRP
C/129/07.06.2017 și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 6.28/02.08.2017.
Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă COD: R04.12.
OUG nr. 99/10.09.2021 - privind modificarea unor acte normative din domeniul
învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 55/2020 privind unele
masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata
prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ
superior pentru anul universitar 2021—2022 și Anexele 1-6.
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CAPITOLUL I
GENERALITĂȚI
Art. 1
Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe programe de
studii/specializări acreditate în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conform legislației în
vigoare.
Art. 2
(1) Domeniile şi programele de studii/specializările de licență, la care Universitatea PetrolGaze din Ploiești organizează concurs de admitere la studii universitare de licență pentru anul
universitar 2022 - 2023, precum şi capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS pentru fiecare
program de studii/specializare sunt precizate în Anexa 1.
(2) În cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română şi care nu
prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din
străinătate, cu predare în limba română, admiterea conţine un test de competență lingvistică, pentru
limba română eliminatoriu, notat cu admis/respins. Testul va fi susținut de către candidați on-line sau
față în față. Competențele lingvistice de comunicare orală în limba română ale candidaților la
programele de studii școlarizate în limba română sunt certificate de către cadrele didactice din
Colectivul de Limbă, Cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Filologie
printr-un test de competență lingvistică (nivel minim B1).
(3) Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională
sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală
în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
(4) Pentru studiile universitare de licență organizate într-o limbă străină, admiterea conţine
un test de competență lingvistică, pentru limba străină respectivă eliminatoriu, notat cu
admis/respins. Testul va fi susținut de către candidați on-line sau față în față. Competențele
lingvistice ale candidaților de comunicare orală în limba străină de predare a specializării sunt
certificate de Departamentul de Filologie printr-un test de competență lingvistică (nivel minim B1).
Art. 3
(1) Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti organizează concurs de admitere la studiile
universitare de licență în două sesiuni: sesiunea de admitere de vară şi sesiunea de admitere de
toamnă (pentru locurile rămase neocupate).
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice cu cel puțin
6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul universității şi prin
publicare pe pagina web: https://www.upg-ploiesti.ro.
(3) Candidații care doresc să ocupe un loc la unul din programele de studii ale Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti se pot înscrie, în perioada 1-30 iunie 2022, pe platforma de pre admitere a
UPG, la adresa https://e-admitere.upg-ploiesti.ro.
Art. 4
În urma analizei rezultatelor unei sesiuni de admitere, Comisia centrală de admitere poate lua
hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de admitere, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2022.
Hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de admitere va fi anunțată pe site-ul şi la avizierele
Universității, împreună cu programul de desfășurare a noii sesiuni de admitere.
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Art. 5
În urma analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al unei sesiuni de admitere,
Comisia centrală de admitere poate hotărî redistribuirea candidaților aflaţi în aşteptare pe locurile
rămase libere. În acest caz, hotărârea este afișată pe site-ul şi la avizierele destinate admiterii 2022
de la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, sub forma unui anunţ cu structura precizată în
Anexa 3, iar programul desfășurării concursului de admitere se adaptează corespunzător.
Art. 6
În urma finalizării sesiunii de toamnă, Consiliul de Administrație poate hotărî ca unele
programe de studii să nu funcționeze în anul universitar 2022-2023, dacă numărul de candidați admiși
este sub pragul de rentabilitate (adică numărul celor admiși este sub numărul minim stabilit la nivelul
Universității1). Candidații declarați admiși la aceste programe pot opta pentru un alt program din
cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, fără a se depăși capacitatea de școlarizare. Candidații
declarați admiși pe locurile fără taxă își vor păstra regimul de finanțare.
Art. 7
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face pe platforma on-line pentru admitere
a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sau prin depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul
Universităţii. Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere sunt prezentate în Anexa 2 şi vor fi
postate pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti şi pe platforma pentru admitere a acesteia.
Art. 8
La concursul de admitere din anul 2022, pentru ciclul universitar de licenţă, se ia în
considerare media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat, care constituie criteriul de
admitere. Media minimă de admitere este 5 (cinci). La medii egale departajarea se face conform Art.
43.
Art. 9
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituțiile de învățământ care le oferă.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un
singur program de licenţă, pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de
doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Candidatul declarat admis, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la mai multe programe
de studii universitare optează pentru programul de studii dorit prin depunerea diplomei/adeverinţei
de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii
anterior absolvit, după caz, în original la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti împreună cu
două exemplare din contractul de studii, cu respectarea termenului precizat în calendarul admiterii.
Formularul contractului se poate descărca de pe site-ul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
(4) Adeverinţa de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2022.
(5) Prin excepţie de la alin. (3) pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat
în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de
învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din
România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale
acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
1

În anul 2021 acest număr minim a fost de 25 de studenți pe grupa de studiu.
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(6) Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care au absolvit sau urmează cursurile
unui alt program de studiu trebuie să prezinte la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere sau o
adeverinţă din care să rezulte că au urmat/urmează prima facultate în regim cu taxă.
Art. 10
Costurile aferente depășirii duratei prevăzute de lege a învățământului gratuit se suportă de
către studenți.
Art. 11
Candidatul declarat admis pe un loc cu taxă confirmă opțiunea sa prin achitarea primei rate a
taxei de studii şi prin încheierea contractului de studii. Plata primei rate se va face într-un cont afişat
pe site-ul Universității prin transfer bancar (se va prezenta dovada de plată), plată directă la casieria
universității sau prin plată online cu cardul pe platforma de admitere. Contractul de studii va fi
completat de candidat şi semnat la sediul Universității la facultatea pentru care a optat.
Art. 12
Ierarhizarea candidaților admişi pe locurile finanţate de la buget şi a candidaţilor admişi pe
locurile cu taxă, în cadrul fiecărui program de studii/specializare dintr-un domeniu de licenţă, se face
în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Locurile finanțate de la buget revin celor mai bine
clasaţi candidaţi de la fiecare program de studii/specializare.
Art. 13
(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2022, ciclul universitar de licenţă,
aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru o singură opțiune și 200 300 lei pentru două
sau mai multe opțiuni din cadrul universității.
(2) Dosarele cu actele depuse la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti rămân pe toată
perioada concursului de admitere la comisia de admitere a facultăţii unde s-a făcut înscrierea.
Retragerea dosarului se poate face după afișarea primei liste de admitere fără returnarea taxei de
înscriere.

CAPITOLUL II
COMISIILE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE
Art. 14
Concursul de admitere la învățământul universitar de licență se organizează unitar la nivelul
Universității.
Art. 15
Pentru organizarea concursului, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea acestuia, se
numește, prin decizia rectorului, Comisia centrală de admitere la nivelul Universității Petrol-Gaze
din Ploiești, formată din: președinte - rectorul Universității; membri - personal didactic, didactic
auxiliar sau nedidactic cu responsabilități la nivelul Universității; secretar - un cadru didactic din
cadrul Universității.
Art. 16
(1) La aceeaşi dată, la nivelul fiecărei facultăți, se numește, prin decizia rectorului
Universității, comisia de admitere, formată din: președinte - decanul facultății, membri - personal
F 002.06/Ed.4
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didactic, didactic auxiliar sau nedidactic din cadrul facultății; secretar - un cadru didactic din cadrul
facultății.
(2) În cadrul Facultății de Litere şi Științe se numește, în plus, sub coordonarea decanului
facultății, Comisia pentru evaluarea aptitudinilor, pentru domeniul Științe ale educației, alcătuită
dintr-un președinte şi 2 membri.
(3) În cadrul Facultății de Litere şi Științe se numește / numesc persoana/persoanele care se
va/vor ocupa de evaluarea competențelor lingvistice pentru programele de licență cu predare în limba
engleză.
(4) În cadrul Facultății de Litere şi Științe se numește / numesc persoana/persoanele care se
va/vor ocupa de evaluarea competențelor lingvistice pentru programele de licență cu predare în limba
română în situațiile de la Art. 2 alin. 2.
Art. 17
Rectorul şi după caz decanii facultăților, în calitate de președinte / președinți ai comisiilor de
admitere, stabilesc atribuțiile 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. 18
Din momentul numirii, comisiile de admitere preiau toate atribuțiile privind pregătirea,
organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor legate de concursul de admitere şi
asigură coordonarea şi controlul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din
compartimentele secretariat BTIC şi tehnico-administrativ, cooptat în desfășurarea concursului.
Art. 19
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
afișarea rezultatelor.
Art. 20
Comisiile de admitere la nivelul facultăților coordonează şi răspund direct de verificarea
actelor de înscriere şi de gestionarea acestora, de înscrierea corectă a datelor aferente candidaților în
baza de date a admiterii.

CAPITOLUL III
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 21
La concursul de admitere pentru studiile universitare de licență au dreptul să participe
absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau diplomă echivalentă cu aceasta,
indiferent de anul absolvirii liceului. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunile anului 2022 se pot înscrie pe baza adeverinței eliberată de instituția de învățământ,
document în care se precizează media generală de la examenul de bacalaureat, notele de la probele
examenului de bacalaureat şi termenul de valabilitate.
Art. 22
(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European (țările UE și Norvegia, Islanda și Liechtenstein) şi ai Confederației Elvețiene pot participa
F 002.06/Ed.4
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la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Marea Britanie si Gibraltar au ieșit
din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere.
(2) Diplomele de bacalaureat sau echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii
Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene trebuie
să fie însoțite şi de foaia matricolă/fișa notelor şi disciplinelor de studiu, în copie simplă şi traducere
autentificată în limba română
(3) Grila de echivalare a notelor este în Anexa 4.
Art. 23
Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Ordinul MEN nr. 3.473
din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor
străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 și Ordinul MEN nr. 3.236 din 10 februarie
2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri
fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă,
în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate. Cetățenii din state terțe Uniunii Europene,
sunt admiși conform Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu
anul universitar 2017-2018 COD: R04.09.
Art. 24
Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind
școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu
anul universitar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr.
A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea românilor de pretutindeni (care include și cetățenii din Republica Moldova) se face
conform Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor
de școlarizare, dar fără bursă COD: R 04-12.
Art. 25
Candidații romi, la înscrierea pe locurile destinate lor, selectează opţiunea corespunzătoare în
platforma de admitere şi încarcă în platformă o copie scanată a documentului doveditor al calităţii
respective. Documentul doveditor constă dintr-o recomandare emisă de o organizaţie a romilor legal
constituită, indiferent de domeniul de activitate al acesteia, 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 acceptă declarații pe proprie răspundere privind apartenenţa la etnia romilor, înregistrate la
notariat, ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri.
Art. 26
La înscrierea pe locurile destinate lor, absolvenții de licee situate în mediul rural selectează
această opțiune în platforma de admitere prin care își exprimă opțiunea de înscriere la concursul de
admitere.
Art. 27
(1) Candidații la studiile universitare de licență care au obţinut în perioada studiilor liceale
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare şi/sau la alte concursuri naționale şi/sau
internaționale dar și/sau la concursurile naționale organizate de societăți profesionale faza națională
recunoscute de Ministerul Educației beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului
de admitere, pe locuri finanțate de la buget.
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(2) De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislației în
vigoare. Candidații care se înscriu în categoria de mai sus vor selecta opțiunea corespunzătoare la
completarea datelor în platforma de admitere şi vor încărca dovada distincțiilor obţinute în formă
scanată.
Art. 28
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de
școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție
socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitatea le redistribuie către ceilalţi candidați.
Art. 29
(1) Categoriile de candidați care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur
program de studii sunt:
 candidații orfani de ambii părinți;
 candidații proveniți din casele de copii sau plasamente familiale;
 copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 candidații care sunt copii ai salariaților Universității Petrol-Gaze din Ploieşti;
 candidații care sunt salariați ai Universității Petrol – Gaze din Ploieşti.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare,
prevăzute în metodologia de admitere, care vor fi încărcate /depuse de candidați, în copie scanată, pe
platforma de admitere/ la sediul facultății. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de
înscriere pe facultăți, care vor atașa mențiunea „scutit de taxă de înscriere” în dosarul electronic / pe
dosarul fizic al candidatului.
Art. 30
Candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de stat beneficiază de reducere
de taxă de înscriere 50% pentru un singur program de studii. Reducerea de taxă se face numai pe
baza documentelor doveditoare prezentate de candidați în formă scanată şi prevăzute în metodologia
de admitere. Aprobarea reducerii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți care vor
valida mențiunea „reducere taxă înscriere 50%” în dosarul electronic al candidatului odată cu
validarea acestuia.

CAPITOLUL IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 31
(1) Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licenţă se fac în perioada
stabilită şi comunicată pe site-ul Universităţii, pe platforma on-line, creată special pentru acest scop
sau prin depunere personală la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
(2)Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură.
(3) Pentru candidaţii, care doresc să depună dosarul personal la sediul Universităţii PetrolGaze din Ploieşti, o pot face astfel:
 candidatul se va prezenta la intrarea universității cu un dosar plic, trei fotografii şi copii
ale tuturor documentelor, prevăzute în Anexa 2;
 din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin
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Legea nr. 179/2017, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor,
înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care
are/au atribuţii desemnate în acest sens.
 completează fişa de înscriere şi o semnează;
 dacă nu a achitat taxa de înscriere va fi îndrumat spre casieria universității;
 după achitarea taxei de înscriere, candidatul este direcționat către sala facultății pentru care
optează unde depune dosarul, este înscris în sistem, după care părăseşte sediul Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti.
 dacă candidatul dorește să se înscrie la mai multe facultăți, va depune dosarul la o facultate
și va completa doar fișa de înscriere la restul facultăților.
(4) Toţi candidaţii, care vin să depună dosarul de înscriere, vor respecta regulile de distanțare
socială, vor purta mască (dacă nu au masca proprie vor primi una la intrare în Universitatea PetrolGaze din Ploieşti) şi îşi vor dezinfecta mâinile la intrare în Universitate.
(5) Dacă situația de pandemie datorată virusului SARS-CoV2 încetează măsurile de la alin.
(4) nu se mai aplică.
Art. 32
Candidaţii care se înscriu la domeniul Ştiinţele ale educaţiei vor susţine o probă eliminatorie
de aptitudini. Proba de aptitudini constă într-un text (100 de cuvinte) prin care să motiveze opțiunea
pentru programul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar/Pedagogie. Textul va fi scris de mână
şi în cazul în care candidații se vor înscrie online acesta va fi încărcat pe platforma de admitere în
format *.jpg. În cazul în care candidatul va depune dosarul de admitere personal, acesta va include
textul scris de mână în dosar.
Art. 33
Candidaţii care doresc să parcurgă și cursurile Modulului I psihopedagogic, modul care
permite absolventului să lucreze în sistemul educațional, pot selecta opţiunea respectivă pe platforma
on-line pentru admitere (sau opţiunea din fişa de înscriere pe hârtie, pentru cei care depun personal
dosarul la UPG). Modulul respectiv este disponibil pentru toţi studenţii Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti; studenţii care ocupă locuri fără taxă beneficiază de acest modul gratuit, iar studenţii
înmatriculaţi cu taxă vor avea acces la acest modul contra unei taxe anuale, stabilită de Senatul
universitar: Candidaţii care optează pentru acest modul vor fi contactaţi ulterior de către
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în vederea completării dosarului de înscriere
la Modulul I psihopedagogic cu date specifice.
Art. 34
(1) Dacă nu beneficiază de scutire de taxă, orice candidat la admitere trebuie să plătească taxa
de înscriere, în întregime sau redusă, conform prevederilor de la Art. 13, având obligaţia să încarce
dovada (copie scanată a unui ordin de plata clasic sau fişierul generat de instrumentele de plată
online) în secţiunea special dedicată din platforma de înscriere on-line. Dacă un candidat depune
dosarul la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti el va putea plăti taxa la casieria acesteia şi va
menţiona pe dosar seria, numărul şi data chitanţei.
(2) La finalizarea procesului de înscriere, candidatul trebuie să valideze corectitudinea datelor
furnizate. Fără finalizarea înscrierii de către candidat nu se va putea realiza validarea dosarului de
către comisia de admitere şi nici nu se va putea opera transferul acestuia în aplicația pentru admitere
din SID, în vederea ierarhizării.
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Art. 35
În cazul admiterii on-line, dacă un candidat doreşte să se înscrie la a doua facultate, a treia
facultate şi următoarele din cadrul Universității, la unul sau mai multe programe de studii, va selecta
opțiunile respective în platforma de admitere a Universității Petrol-Gaze din Ploieşti.
Art. 36
(1) Comisiile de admitere ale facultăților înscriu zilnic, în platforma de admitere, candidaţii
care au depus dosarele de înscriere la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti. Validarea
corectitudinii datelor şi finalizarea înscrierii va fi realizată de operatorul care a introdus datele
candidatului.
(2) Comisiile de admitere ale facultăţilor verifică în fiecare zi a perioadei de înscriere dosarele
electronice ale candidaţilor înscrişi şi validează, în platformă, legalitatea înscrierii.

CAPITOLUL V
SELECŢIA CANDIDAŢILOR
Art. 37
Pentru fiecare program de studii/specializare aferent/ă unui domeniu de licenţă din cadrul
facultăţii, se generează catalogul cu candidaţii înscrişi la acel program de studii, ordonaţi alfabetic.
Cataloagele conţin pentru fiecare candidat: numele, iniţiala/ iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui
(sau al/ale mamei, după caz) şi prenumele candidatului (exact ca în certificatul de naştere), precum
şi media de admitere.
Art. 38
(1)Cataloagele sunt verificate de către membrii comisiei de admitere a facultăţii, iar apoi
decanii facultăţilor le semnează în calitate de preşedinţi ai comisiei de admitere a facultăţii şi aplică
ştampila facultăţii.
(2)Eventualele corecturi din cataloage sunt operate în baza de date sub directa supraveghere
a preşedintelui comisiei de admitere a facultăţii.
Art. 39
(1) Pe baza datelor din cataloage, se generează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la
concursul de admitere.
(2) 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.

CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 40
Concursul de admitere la studiile universitare de licență (sesiunea de vară şi de toamnă) se
desfășoară conform următoarelor etape:
Etapa I
 înscrierea candidaţilor, realizată on-line pe platforma https://e-admitere.upg-ploiesti.ro/
sau direct la sediul universității conform Art. 31.
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 susţinerea testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se încadrează în
condițiile menționate la Art. 2 alin. (2) sau (4); testul se va susține on-line sau la sediul
universității față în față dacă situația de pandemie generată de virusul SARS-CoV 2 încetează.
 afişarea primului set de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget,
admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare.
Etapa II
Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)
 depunerea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a
examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2022) de către toţi
candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget, la sediul Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti;
 depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri
finanţate de la buget (fără taxă) care au optat pentru mai multe specializări;
 încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget
(fără taxă).
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă
 achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau
mai multe programe de studii/specializări);
 încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă.
 afişarea celui de-al II-lea set de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de la
buget, admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși.
Etapa III
Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă)
 depunerea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a
examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2022) de către toţi
candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget, la sediul Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti;
 depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri
finanţate de la buget (fără taxă) care au optat pentru mai multe specializări;
 încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget
(fără taxă).
Candidaţii admişi pe locurile cu taxă
 achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau
mai multe programe de studii/specializări);
 încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă.
Afişarea setului final de liste cuprinzând candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget, admişi pe
locuri cu taxă şi candidați respinși.
Afişarea listei locurilor libere propuse pentru redistribuirea candidaţilor respinşi (numai în cazul în
care Comisia centrală de admitere hotărăște redistribuirea).
Afişarea listei cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă (valabil numai pentru sesiunea de
admitere de vară).
Actualizarea bazei de date după excluderea candidaţilor retraşi sau respinşi.
(2) Etapele concursului de admitere sunt valabile și pentru sesiunile de admitere suplimentare
aprobate de Comisia centrală de admitere conform Art. 4.
Art. 41.
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Precizări importante valabile pentru fiecare din etapele unei sesiuni de admitere la studiile
universitare de licenţă, în cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploieşti:
 candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) care nu depun, în original,
Diploma de Bacalaureat sau Adeverinţa de promovare a examenului naţional de
bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2022) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase
libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de candidaţii înscrişi la programul de
studii/specializarea respectiv/ă care au bifat opţiunea fără taxă sau de 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 de studii refăcut;
 candidaţii admişi pe locuri cu taxă, care au bifat opţiunea cu taxă sau opţiunea cu taxă şi
fără taxă, și nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie contractele de studii sunt excluşi
de pe liste.
Art. 42
Pentru fiecare program de studii/specializare, candidaţii se ierarhizează 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, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare,
aprobată prin Hotărâre de Guvern, pentru programul de studii/specializarea respectiv/ă.
Art. 43
La medii egale, pentru departajare se iau în considerare, succesiv, următoarele criterii de departajare:
1. notele obţinute de candidaţi la proba scrisă de Limba şi Literatura Română a examenului
de bacalaureat;
2. notele obţinute de candidaţi la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de
bacalaureat;
3. notele obţinute de candidaţi la proba la alegere a profilului din cadrul examenului de
bacalaureat.
Art. 44
Candidaţii ale căror performanţe, atestate prin diplome conform Art. 27, au fost recunoscute
de Universitate, ocupă locuri finanţate de la buget la un anumit program de studii, în cadrul
capacităţii de şcolarizare, indiferent de media de admitere pe care o au. În locul mediei de admitere
se va înscrie menţiunea olimpic.
Art. 45
(1) 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
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.
(2) 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.
(3) Eventualele locuri destinate romilor rămase neocupate nu vor fi distribuite altor candidaţi,
ci vor fi comunicate, imediat după afişare, la Direcţia Generală Învăţământ Superior - Direcţia
Strategii de Finanţare Instituţională şi la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor,
Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali - Direcţia Minorităţi, ambele din cadrul ME.
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Art. 46
(1) Absolvenții de licee situate în mediul rural, 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 absolvenților de licee din mediul
rural, ceilalţi candidaţi absolvenți de licee din mediul rural 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.
(2) În cazul retragerii unui candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural declarat
admis la unul sau mai multe programe de studii pe locuri finanţate de la buget destinate absolvenților
de licee situate în mediul rural, locul va fi ocupat de către candidatul absolvent al unui liceu situat în
mediul rural cu media cea mai mare din listele aferente programului de studii.
Art. 47
(1) Universitatea alocă conform Art. 27, un număr de locuri de la buget, din cadrul cifrei de
școlarizare aprobată, absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție
socială. Absolvenții de licee cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială,
care candidează pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget alocate special, sunt ierarhizați
separat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. După ocuparea locurilor finanțate de la
buget destinate absolvenților de licee cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție
socială, ceilalţi candidați absolvenți de licee cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de
protecție socială înscriși la programul de studii/specializarea respectiv/respectivă sunt incluși în
listele de admitere, pe locuri finanțate de la buget sau cu taxă, conform mediei de admitere şi în limita
locurilor alocate.
(2)În cazul în care locurile alocate special pentru absolvenții cu diploma de bacalaureat
proveniți din sistemul de protecție socială nu se ocupă, universitatea le redistribuie către ceilalţi
candidați.
Art. 48
(1) Candidaţii de origine română din Republica Moldova şi din diaspora, care au diplomă de
bacalaureat obţinută în România, sunt ierarhizaţi separat, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, în limita locurilor alocate special (locuri finanţate la buget) pentru aceste categorii de
candidaţi. Candidaţii care în urma ierarhizării nu ocupă un loc de la buget pot ocupa un loc cu taxă
în aceleaşi condiţii cu ceilalţi candidaţi cu taxă.
(2) Eventualele locuri finanţate de la buget, alocate special acestei categorii de candidaţi,
rămase neocupate, nu vor fi distribuite altor candidaţi, ci vor fi comunicate ME, imediat după afişare.
Art. 49
(1) Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişarea listelor de admitere
pe site-ul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conform programului de desfăşurare a admiterii.
Listele se generează şi se afişează separat, pe facultăţi, domenii de licenţă, programe de
studii/specializări, 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, absolvenți de licee situate în mediul rural, candidații din sistemul de
protecție socială, admişi pe locuri finanţate de la buget, sunt afişaţi pe liste separate.
Art. 50
Candidatul care a depus dosarul la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, inclusiv
originalul diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei de bacalaureat şi a fost admis pe locuri finanţate
de la buget (fără taxă) la mai multe programe de studii/specializări, dar nu a optat, în termenul
F 002.06/Ed.4

Document public

Cod document
R 04-01

METODOLOGIE
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de
admitere la studii universitare de licență 2022

Pag./Total pag.
Data

16/25
23.06.2022

Ediţie/Revizie

16 / 0 1 2 3 4 5

stabilit, pentru o singură specializare/un singur program de studii, este repartizat de către comisia de
admitere. În alegerea programului de studii/specializării, comisia de admitere va ţine cont de ordinea
preferinţelor candidatului exprimată în dosarul de concurs. În acest caz, reclamaţiile ulterioare nu se
admit.
Art. 51
Comisiile de admitere au obligaţia să restituie, după afişarea ultimului set de liste al unei
sesiuni, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care
renunţă la locul obţinut prin admitere, dacă aceştia au depus dosarul de înscriere la sediul
Universității Petrol – Gaze din Ploiești.
Art. 52
Atât în sesiunea de vară, cât şi în sesiunea de toamnă (sau în sesiunile speciale aprobate
conform Art. 4), candidatul admis pe locuri cu taxă, care a achitat prima rată a taxei de studii, iar
ulterior a ocupat, conform mediei de admitere, un loc fără taxă (devenit liber în urma retragerii unor
candidați), după confirmarea locului fără taxă prin depunerea diplomei de bacalaureat în original,
trebuie să depună, la comisia de admitere a facultății la care a ocupat locul fără taxă, o cerere de
restituire a sumei achitate. Comisia de admitere analizează toate cererile de acest gen, iar cererile
aprobate, însoțite de un tabel centralizator semnat de președintele comisiei, este înaintat spre rezolvare
Compartimentului financiar al Universității Petrol - Gaze din Ploiești.
Art. 53
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. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă..
(1) 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.
(2) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
(3) Contestația trebuie analizată de Comisia de contestații a facultății în maxim 24 de ore de
la depunere acesteia.
(4) După rezolvarea contestațiilor, 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 pe site-ul Universității rezultatul contestaţiilor.
(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

CAPITOLUL VII
ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
Art. 54
După încheierea sesiunilor de admitere ale anului 2022, până la data de 30 septembrie 2022,
se actualizează bazele de date aferente fiecărei sesiuni şi se generează, pentru fiecare sesiune
desfăşurată, listele finale cuprinzând candidații admişi pe locuri finanţate de la buget, pe locuri cu
taxă şi respinşi (inclusiv cei din listele de așteptare). Listele finale stau la baza înmatriculării şi
distribuirii pe grupe şi serii de studii a candidaţilor admişi în anul I de studii universitare de licenţă.
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Art. 55
(1) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul eventualei
taxei de înmatriculare.
(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de
înmatriculare,
(3) Comisia centrală de admitere poate hotărî reducerea taxei de înscriere pentru candidații
care au participat la etapa de pre înscriere a admiterii.
Art. 56
(1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere sunt înmatriculaţi în anul I de studii,
pentru anul universitar 2022-2023, prin decizia rectorului Universităţii.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul Matricol Unic, cu un
număr
matricol
unic,
valabil
pentru
întreaga
perioadă
de
şcolarizare
la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 57
Ediția 16, revizia 0 a fost aprobată în ședința Senatului universitar din data de xx.xx.2022
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Anexa 1
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
Tel.: 0244.573302/107; 0244.575485
Domeniul
Durata studiilor/
Forma de învăţământ2
INGINERIE MECANICĂ
4 ani / IF
INGINERIE ELECTRICĂ
4ani / IF
4 ani/IF
INGINERIA
SISTEMELOR 4 ani/IFR
CALCULATOARE ŞI
TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI
4ani / IF
INGINERIE ŞI 4 ani/IF
MANAGEMENT 4 ani/ID

Capacitatea de
şcolarizare2
90
60
60
60
75

Programul de studii/Specializarea
Utilaje petroliere şi petrochimice
Ingineria designului de produs
Electromecanică
Automatică şi informatică aplicată

60

Calculatoare

60
60

Inginerie economică în domeniul mecanic

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
Tel.: 0244.573302/108; 0244.576210
Domeniul
Durata studiilor/
Forma de învăţământ

MINE,
PETROL ŞI
GAZE

Capacitate de
şcolarizare
100

Inginerie de petrol şi gaze

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor

75

Inginerie de petrol şi gaze

4ani /IF

4ani/IFR

Programul de studii/Specializarea

INGINERIE GEOLOGICĂ
50
Geologia resurselor petroliere
4ani /IF
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE
Tel.: 0244.573302/157; 0244.576211

IF- învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă; ID - învățământ la distanță.
2
Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021—2022, Anexa 2.
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Programul de studii/Specializarea

75

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

50

Prelucrarea petrolului şi petrochimie (în
limba engleză)

30
50

INGINERIA MEDIULUI
4ani/IF

Pag./Total pag.
Data

90

Ingineria şi informatica proceselor chimice
şi biochimice
Controlul și securitatea produselor
alimentare
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Tel.: 0244.573302/112; 0244.575771
Domeniul
Durata studiilor/
Forma de învăţământ
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
3 ani/IF
FINANȚE
3 ani/IF
CONTABILITATE 3 ani/IF
3 ani/ID
CIBERNETICĂ,
STATISTICĂ ȘI
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ
3 ani/IF
MANAGEMENT 3 ani/IF
3 ani/ID

F 002.06/Ed.4

Capacitate de
şcolarizare

Programul de studii/Specializarea

75

Merceologie și managementul calității

120

Economia comerțului, turismului și
serviciilor

75

Finanțe și bănci

130
75

Contabilitate și informatică de gestiune

75

Informatică economică

90
75

Management
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FACULTATEA DE LITERE ȘI ŞTIINŢE
Tel.: 0244.573302/246,244; 0244. 575661
Denumirea domeniului
Durata studiilor/ Forma de
învăţământ
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
3ani/IF

Capacitate de
şcolarizare
150
75

Programul de studii/Specializarea
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura franceză

INFORMATICĂ 3 ani /IF

75

Informatică

ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
3 ani /IF

60

Administraţie publică

50

Asistenţă managerială şi administrativă

ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
3 ani/IF

50

Pedagogie
Pedagogia învătământului primar şi
preşcolar
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Anexa 2
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - 2022
A2.1. Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una
sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe
domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru
admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg) :
 diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat
(pentru absolvenţii din promoţia 2022) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă;
 buletinul/cartea de identitate în copie;
 certificatul de naştere în copie simplă;
 certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin
căsătorie;
 o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
 adeverinţa medicală, în copie simplă, 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.
 certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare
în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Facultății
de Litere și Științe, până la data de 31 mai 2022 sau de Departamentul de Filologie al Facultății
de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test care se va
susține în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.
 un text (100 de cuvinte) prin care să motiveze opțiunea pentru programul Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar/Pedagogie, pentru candidaţii la domeniul Ştiinţe ale
educaţiei. Textul va fi scris de mână, va conţine numele candidatului în colţul din dreapta sus,
şi va fi încărcat pe platforma de admitere în format *.jpg sau, în cazul candidaţilor care depun
personal dosarul, va fi inclus în dosar.
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 MEC, precum și certificatul de competență lingvistică pentru limba
română, eliberat de Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul
Departamentului de Filologie (Facultatea de Litere și Științe) al Universității Petrol-Gaze din
Ploiești;

dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus
menţionate, 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, confirmarea Comisiei pentru
F 002.06/Ed.4
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evaluarea aptitudinilor necesare înscrierii la domeniul Ştiinţe ale educaţiei (abilităţi motrice, scris
caligrafic, dicţie) că poate fi acceptat la acest program de studii. Confirmarea calificativului
obţinut de candidat se realizează în platforma de admitere on-line. Rămâne în seama comisiei de
admitere a facultăţii răspunderea anunţării, în timp util, a candidaţilor care nu au fost admişi,
pentru a putea să opteze pentru alte programe de studii;

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, mențiune) la olimpiadele școlare şi/sau la alte concursuri naționale şi/sau
internaționale dar și/sau la concursurile naționale organizate de societăți profesionale faza
națională, recunoscute de Ministerul Educației, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus
menţionate: diploma/diplomele - în copie simplă - care atestă distincţiile (premiile I, II, III,
menţiune) obţinute la a olimpiadele școlare şi/sau la alte concursuri naționale şi/sau
internaționale dar și/sau la concursurile naționale organizate de societăți profesionale faza
națională;

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 copii
scanate, 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 candidaților din sistemul de protecție socială care concurează pe locurile
alocate special(finanțate de la buget) trebuie să prezinte și documentele care dovedesc încadrarea
lor în această categorie (adeverință privind proveniența din sistemul de protecție socială / centre
de plasament etc.)
Dosarul de concurs al candidaților din categoria români de pretutindeni, se va întocmi conform
precizărilor din Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea PetrolGaze din Ploiești pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără
plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă COD: R 04-12 (https://www.upgploiesti.ro/ro/regulamente).
Dosarul de concurs al candidaților din țările terțe se va întocmi conform precizărilor din
Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar
2017-2018 cod R04.09 ( https://www.upg-ploiesti.ro/ro/regulamente).
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Anexa 3
ANUNŢ PRIVIND REDISTRIBUIREA LOCURILOR RĂMASE LIBERE
Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de ................., a hotârât următoarele:
Candidaţii respinşi în urma afişării setului nr. ... de liste îşi pot exprima în scris opţiunea
pentru un singur program de studii/o singură specializare pe unul din locurile disponibile care vor fi
afişate la avizierele destinate Admiterii 2022 şi pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești pe
data de .............., ora ......
Cererile se vor depune în data de................, între orele ...... la comisia de admitere a facultăţii
care coordonează programul de studii/ specializarea pentru care se optează.
Ierarhizarea candidaţilor se va face pe baza mediei de bacalaureat şi a notelor probelor de
departajare prevăzute în Metodologia de admitere.
Candidaţii declaraţi admişi, în limita locurilor disponibile, vor încheia contractul de studii, iar,
dacă locul este cu taxă, aceștia vor achita prima rată a taxei de şcolarizare în data de ..............între
orele ......
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Anexa 4
Grila de echivalare a notelor
7

România

1-4

5

6

Scala ECTS

FX, F
Fail
5
1-4
2
Cлaƃ
7, 8, 9
0-59,99
0, 3, 5
<3,5

E
Sufficient
5
3
Cрeдeн
10
60-69,99
6
3,5-3,99

D
Satisfactory
4
6
-

C
Good
7
-

11
70-74,99
7
4,0-4,49

Insuffisant
(<10)

1
Passable (10-10,49)

1½
Passable
(10,5-10,99)

R.F.Germania

>4,01

4,00-3,51

R. Elenă

2, 3, 4

5

3,5-3,01
6

Iordania
Irlanda

0-49,99
<25%
Fail
Fail
≤17
0-39%
(Fail)
6-4.1
1-4

50-50,99
25%-39%
Pass
5
18,19
40-49%
(3rd )
4-3.5
5

51-59,99
40%-44%
3rd pass
20-22
50-54%
(2ii)
3.5-3
6

Austria
Albania
Bulgaria
Belgia
R.P.Chineză
Danemarca
Confederația
Elvețiană
Finlanda
Franța

Islanda
Italia
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
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8

9

10

B
Very Good
2
9
5
Mнoгo ДOбьр
15, 16, 17
85-89,99
10
5,5

A
Excellent
1
10
6 Oтличен

12
75-79,99
8
4,5-4,99

C
Good
3
8
4
ДOбьр
13, 14
80-84,99
9
5,0-5,49

Assez bien

2
Assez bien

2½
Bien
12,5-14,49)

3
Tres bien (14,5-20,0)

2,00-1,51
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