
PROCEDURA DE ADMITERE 

(extras din Metodologie de primire la studii a cetățenilor străini pentru anul universitar 
2022- 2023) 

 

1. Întocmirea dosarului de candidatură 

Dosarul de candidatură al cetățenilor străini, care doresc să acceadă la studii universitare de  
licență, masterat sau doctorat  cuprinde următoarele documente scanate și nominalizate exact 
ca în lista de mai jos: 
 

2. Lista documentelor necesare 
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată; 
b) copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) copie a pașaportului; 
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, conform Anexei 2, 
completată la toate                       rubricile; 
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, 
autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă, pentru înscriere la licență, 
masterat și doctorat; 
f) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de 
bacalaureat pentru absolvenții anului curent, pentru înscriere la licență; 
g) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă, pentru înscriere la master; 
h) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă, pentru înscriere la doctorat; 
i) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de 

disertație pentru absolvenții anului curent, pentru înscriere la doctorat 
j) foile matricole aferente studiilor efectuate – copii și traduceri legalizate; 
k) atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competență 
lingvistică, după caz; 
l) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul 
că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte 
afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
 

3. Încărcarea dosarelor pe     https://forms.gle/Eq2i53frrs4GxZ4P9 
4. Confirmarea primirii dosarelor. Dosarele incomplete vor fi respinse! 
5. Primirea scrisorii de acceptare  
6.  Plata taxei de școlarizare: 2430 euro/an  pentru Anul pregătitor, studii de licență 

și master și 3000 euro/an pentru studii de doctorat (exclusiv comisioane bancare). 
Plata se poate face în contul UPG: CONT  EURO: 
RO80BRDE300SV39543213000, SWIFT: BRDEROBU; Numele băncii:  BRD 
Groupe Société Générale. 

7. Solicitarea și primirea adeverinței de cazare de la UPG 
8. Trimiterea scrisorii de acceptare  și a adeverinței de cazare către Ambasada 

Română/Consulatul Român din țara dvs. pentru obținerea vizei 
9.  Sosirea în România și începerea cursurilor pe data de 2 octombrie 2023. 

 
ATENȚIE:  

https://forms.gle/Eq2i53frrs4GxZ4P9


Din data de 08.02.2023 s-a introdus, conform unei hotărâri a Consiliului de 
Administrație al Universității Petrol-Gaze, taxa de procesare a dosarului de 30 de 
euro. Această taxă nu este rambursabilă în cazul respingerii dosarului.  


