
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 care au absolvit/urmează deja un program de 

master 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 programul/ 

programele de master absolvit/e sau la care este student;  

✓ 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:  

 

➢ 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.  

 

✓ Dosarul candidaţilor din categoria români de pretutindeni, se va întocmi 

conform precizărilor din 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 (https://www.upg-ploiesti.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). 

 
(extras din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii 

universitare de master 2022) 


