
INDICATII PRIVIND COMPLETAREA DATELOR SI A DOCUMENTELOR PE PLATFORMA ONLINE 

PENTRU INSCRIERE LA DOCTORAT 
IMPORTANT INFORMATION REGARDING HOW TO FILL IN AND UPLOAD THE DOCUMENTS ON THE 

ONLINE PLATFORM FOR THE ADMISSION TO DOCTORAL STUDIES  
2022-2023 

1. Incarcarea dosarului de inscriere dureaza aproximativ 30 de minute daca toate fisierele cu 

documente sunt pregatite. Va rugam sa va asigurati ca aveti timp suficient pentru a finaliza 

inscrierea!/Uploading the registration file takes approximately 30 minutes if all the files 

are prepared. Please make sure you have enough time to finish the registration! 
 

2. Numele si prenumele candidatului (inclusiv initiala tatalui) se va trece cu diacritice, exact ca in 

documentul de identitate, atât în completarea anexelor, cât si pe platforma./ The name and 

surname of the candidate (including the father's initial) will be written in diacritics, exactly 

as in the identity document, both when filling in the Annexes and on the platform. 
 

3. Doamnele se inscriu cu numele din certificatul de nastere (nu cel de după căsătorie)./ Ladies 

register with the name on the birth certificate (not the one after marriage). 
 

4. Documentele care au mai multe pagini se vor urca in platforma ca un document unic (se vor lipi 

toate paginile in acelasi document)./ Documents that have multiple pages will be uploaded 

to the platform as a single document (all pages will be pasted into the same document). 
 

5. Candidatii vor folosi template-ul de pe site pentru anexe, fara modificari./ Candidates will use the 
template on the site for Annexes, without changes. 
 

6. In CV este recomandat sa se treacă, la final, lista lucrarilor elaborate de catre candidat pana la  

momentul depunerii candidaturii, inclusiv participari in conferinte, sesiuni de comunicari 

stiintifice studențesti, studii si rapoarte in proiecte./ In the Curriculum Vitae it is 

recommended to include, at the end, the list of papers written by the candidate until the 

moment of submitting the candidacy, including participation in conferences, student 

scientific communication sessions, studies and reports in projects. 
 

7. Ordinea optiunilor de inscriere se face pe platforma. Atentie la ordinea optiunilor! The 

order of your options will be selected in the registration platform. Pay attention to the order 

of options! 
 

8. Fisa de inscriere trebuie semnata la final de catre candidat./ The Application form must be 

signed at the end by the candidate. 

*In cazul cetatenilor români, optiunile disponibile sunt: / In the case of Romanian citizens, the 

available options are: 

a)      forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă/ full-time, 

public funding, on scholarship;  

b)      forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă/full-time, 

public funding, without scholarship;  

c)      forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără 

bursă/part-time, public funding, without scholarship;  

d)      forma de învațământ cu frecvență redusă, în regim cu taxă cetățeni UE/part-time, 

fee-based for EU citizens; 

 

 



*In cazul cetatenilor straini din Uniunea Europeana, optiunile disponibile sunt: / In the case 

of EU citizens, the available options are: 

a)      forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă/ full-time, 

public funding, on scholarship;  

b)      forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă/full-time, 

public funding, without scholarship;  

c)      forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă/part-

time, public funding, without scholarship;  

d)      forma de învațământ cu frecvență redusă, în regim cu taxă cetățeni UE/part-time, 

fee-based for EU citizens; 

i)       forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă, loc români de 

pretutindeni;/ full-time, public funding, on scholarship for Romanian citizens outside 

Romania (Romanians from everywhere); 

j)       forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă, loc români 

de pretutindeni/full-time, public funding, without scholarship for Romanian citizens 

outside Romania (Romanians from everywhere); 

 

*In cazul cetatenilor straini din afara Uniunii Europene/ In the case of non-EU 

citizens, the available options are: 

e)      forma de învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV – cont 

propriu valutar)/ full-time, fee-based for the non-EU citizens (fee paid in foreign currency); 

f)       forma de învațământ cu frecvență redusă în regim cu taxă cetățeni non – UE (CPV 

– cont propriu valutar);/part-time fee-based for the non-EU citizens (fee paid in foreign 

currency); 

g)      forma de învațământ cu frecvență, în regim cu taxă cetățeni non – UE (cont propriu 

nevalutar-LEI);/   full-time, fee-based for the non-EU citizens (fee paid in Romanian 

currency); 

h)      forma de învațământ cu frecvență, bursier al statului român;/    full-time, Romanian 

scholarship; 

i)       forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, cu bursă, loc români de 

pretutindeni;/ full-time, public funding, on scholarship for Romanian citizens outside 

Romania (Romanians from everywhere); 

j)       forma de învațământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă, loc români 

de pretutindeni/full-time, public funding, without scholarship for Romanian citizens 

outside Romania (Romanians from everywhere); 

 

9. Titlul tezei de doctorat din Fisa de inscriere (anexa 6) si din Proiectul de cercetare doctorala (anexa 

9) trebuie sa fie exact acelasi cu cel al temei afisate pe site (fara adaugiri sau inlocuiri de cuvinte)./ 
The title of the doctoral thesis from the Application Form (Annex 6) and from the Doctoral Research 
Project (Annex 9) must be exactly the same as that of the theme displayed on the site (without 
additions or word replacements).  

https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2021/20211215/18.Hot.Senat%20nr.%20247%20din%2015.12.2021_Loc.teme.concurs.doctorat.pdf 

 

10. Atentie la informatiile postate pe site si la calendar! RO: http://doctorat.ase.ro/admitere/  

Pay attention to the information posted on the site and to the calendar (schedule)!  

EN: http://doctorat.ase.ro/english-2 
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