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În atenția studenților care doresc să se înscrie la examenul de 

diplomă sau disertație 

 

 
Extrase din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență/diplomă și disertație la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

2023, accesibil la adresa 

https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2023/R%2004.03.10.0_2023_finala-02-02-

23.pdf  

 

Art. 6 

(3) Conducătorii științifici sunt obligați să folosească toate mijloacele disponibile pentru 

a se asigura originalitatea conținutului lucrărilor. În acest sens, conducătorii științifici vor 

utiliza pentru verificarea originalității lucrărilor programul PlagAware pus la dispoziție 

gratuit cadrelor didactice din universitate. Conducătorii științifici răspund solidar cu 

autorii acestora de asigurarea originalității conținutului lucrărilor. 
 

Art.26  

(1) Pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaților care provin din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se face cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de 

începerea examenului la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

(2) Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un 

dosar plic, următoarele documente: 

a) cererea de înscriere (Anexa 9 – F269.13/Ed. 2); 

b) copie după cartea de identitate; 

c) nota de lichidare; 

d) pagina cu titlul lucrării (Anexa 7 - F271.13/Ed. 3), pagina cu datele inițiale pentru  

proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație (Anexa 8 – F272.13/Ed. 2). 

Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 7 

(F271.13/Ed. 3) și 8 (F272.13/Ed. 2) din dosar numai dacă acestea sunt completate și semnate, în 

original, de către absolvent, directorul de departament și conducătorul științific (în această etapă 

nu este nevoie de avizul reprezentantului facultății). 

Avizul reprezentantului facultății se dă după ce secretariatul facultății primește, pe bază de 

proces verbal, și verifică dosarele de înscriere de la secretarul comisiei. 

Un al doilea exemplar din Anexele 7 (F271.13/Ed. 3) și 8 (F272.13/Ed. 2), completate și 

semnate, în original, sunt incluse și în proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație. 

e) proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație, în format tipărit și în format electronic 

(format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fișiere deteriorate/în alte 

formate sau pagini PDF având conținut scanat sau protejat  
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Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație este următoarea: 

- pagina cu titlul lucrării (Anexa  7 - F271.13/Ed. 3); 

- pagina cu datele inițiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație (Anexa 8 - 

F272.13/Ed. 2);  

- cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de disertație urmat de conținutul 

acestuia/acesteia. 

f) copie după chitanța privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, 

cuantum valabil pentru anul universitar 2022-2023, în cazul candidaților la examenul de finalizare 

a studiilor proveniți dintre absolvenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești care repetă examenul 

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

 

 În plus, trebuie depuse în dosar două poze tip pașaport (3/4 cm). 

 

(3) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă 

sau lucrarea de disertație dacă Anexele 7 (F271.13/Ed. 3) și 8 (F272.13/Ed. 2) sunt completate și 

semnate, de către absolvent, directorul de departament și conducătorul științific (în această etapă 

nu este nevoie de avizul reprezentantului facultății). 

 

Observație! Anexele 7, 8, 9 sunt disponibile și se recomandă a fi descărcate de pe site-ul 

departamentului ACE pentru fiecare specializare în parte. 


