
EXTRAS DIN  

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDIILE 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

pentru anul universitar 2017 - 2018 

 

 

Art 17. Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către 

candidat sau de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului 

de identitate și cu respectarea următoarele condiţii:  

(1) Candidaţii vor prezenta un dosar cu şină, pe care se înscriu datele 

de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon (conform 

modelului afișat), conţinând documentele menționate mai jos: 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE 

ADMITERE 

 

Pentru cetăţenii români  

 

DOSAR CU ȘINĂ 

1. formularul de înscriere completat (Anexa 5);  

2. cel puţin o scrisoare de recomandare (Anexa 6 - Formularul Scrisoare 

de recomandare doctorat 2017-2018);  

3. curriculum vitae (Anexa 7 - Formularul Curriculum Vitae doctorat 

2017-2018);  

4. proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat 

pentru care candidează, în format fizic, semnat şi în format electronic, 

pe CD (Anexa 8);  

5. copie a actului de identitate 



6.; certificat de naştere – în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul;  

7. certificat de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea 

numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul;  

8. diplomă de bacalaureat – în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul;  

9. diplomă de licenţă, însoţită de suplimentul la diplomă / foaia matricolă 

– în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  

10. diplomă de master sau echivalentă, însoţită de suplimentul la 

diplomă / foaia matricolă (pentru absolvenţii promoţiei 2017 adeverinţă 

de absolvire a programului de masterat, din care să rezulte termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de master) – în 

original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  

11. certificatul de competenţă lingvistică, dacă este cazul – în original, 

copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;  

12. adeverinţa medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de 

medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru înscriere la 

studii – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul;  

13. o declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează 

că nu va beneficia concomitent de finanţare din fonduri publice pentru 

două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va 

urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, 

indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora şi că nu urmează 

un alt program de studii universitare de doctorat în ASE (Anexa 9);  

14. dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat. 

 

 

 

 

 

 


