
 
Plecând de la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a 
programelor postuniversitare şi a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploiești 2019 – 2020, aprobat în ședința Senatului universitar din data de 
28.05.2020, au fost extrase următoarele: 

 

Înscrierea candidaților 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor transmite: 

A. prin curierat cu confirmare de primire către secretariatul Facultății de 

Litere și Științe1,  sau personal la registratura2 UPG Ploiești un colet care 

să conțină:  

1. ultima formă a lucrării de licență/disertație în format tipărit și legat.  

Ordinea documentelor din lucrarea de licenţă/disertaţie este următoarea:  

• pagina cu titlul lucrării (Anexa 8 - F 271.13/Ed.3)- completată și 

semnată de către student;  

• pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de licenţă/disertaţie  

(Anexa 9 - F 272.13/Ed.2) - completată și semnată de către student; 

• aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 - F 273.13/Ed.2, pentru 

toate domeniile și Anexa 11 - F 378.16/Ed.1, pentru domeniul 

Filologie); 

• cuprinsul lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul 

acestuia/acesteia. 

 

2. un dosar plic în care să existe următoarele: 

o documentele necesare pentru înscrierea la examenul de 

licență/disertație: 

▪ cererea de înscriere (Anexa 12 – F 269.13/Ed.2) – 

completată și semnată de către student; 

▪ copie după cartea de identitate; 

▪ pagina cu titlul lucrării (Anexa 8 –F 271.13/Ed.3) - 

completată și semnată de către student; 

 
1 Adresa Secretariat LS: B-dul Bucureşti, nr.39, Corp A, Et. II, Ploiesti, Prahova, 100680 Romania  
2 Registratura UPG Ploiești – Corp I Parter 



▪ pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de 

licenţă/disertaţie (Anexa 9 –F 272.13/Ed.2) - 

completată și semnată de către student; 

▪ aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10 – F 

273.13/Ed.2, pentru toate domeniile, respectiv Anexa 

11 – F 378.16/Ed.1, pentru domeniul Filologie).  

o un exemplar al lucrării în format PDF neprotejat, pe CD; 

o copie după documentul de plată3 privind plata taxei de 

examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil 

pentru anul universitar 2019-2020, în cazul candidaţilor la 

examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul 

sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire. 

Detalii referitoare la taxele școlare se găsesc la adresa: 

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-

administrative  

Pentru plata taxei prin bancă, se vor menționa următoarele:  

▪ Numele și prenumele studentului 
▪ Taxă examinare licență/disertație, după caz. 
▪ Beneficiar Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 
▪ Codul fiscal CF 2844790 
▪ Contul RO52 TREZ 52120 F33 0500 XXXX 

B. prin email pe adresa secretarului comisiei: 

• lucrarea de licență/disertație (format PDF neprotejat); 

• prezentarea Power Point; 

• documentele necesare pentru înscriere4; 

• după caz, copie după documentul de plată privind plata taxei de 

examinare. 

Termenul de transmitere al acestor documente este cu minim 3 zile înainte de 

data examenului. 

Situația centralizată a notele de lichidare va fi predată direct de către Decanat 

secretarilor comisiilor. 

 
3 Taxa de examinare va fi achitată cu minim două săptămâni înainte de data examenului, în contul 
RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti. 
4 Vezi documentele menționate la punctul A, categoria documente necesare înscrierii. 

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative

