
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 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, menţiune) la olimpiadele internaţionale, recunoscute 

de MEC, trebuie să cuprindă, pe lângă actele mai sus menţionate: 

diploma/diplomele - în copie simplă - care atestă distincţiile (premiile I, II, III, 

menţiune) obţinute la olimpiadele internaţionale, recunoscute de MEC; 



• 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 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 2021, scanată.  

• 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 2021, în copie simplă, paşaportul în copie simplă şi, după caz, 

buletinul cu anexa aferentă (în care este specificat domiciliul candidatului) în 

copie simplă. 


