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ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Sesiunea septembrie 2021 

 
În zilele de 24, 27 și 28 septembrie 2021 (la secretariatul facultății între orele 12

00
 – 13

00
), toți 

candidații ADMIȘI la studii universitare de doctorat SUNT OBLIGAȚI să confirme locul ocupat 

conform listelor prin depunerea: dosarului de admitere în format fizic (identic cu dosarul încărcat în 

platformă)  și completarea formularului TIP de confirmare.  

 
Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele:  

 dosar tip plic de carton; 

 fişă de înscriere - formular tip ;  

 copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);  

 certificat de naştere - copie;  

 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui - copie;  

 diploma de bacalaureat sau echivalentă
⁎
; 

 diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă
⁎
;  

 diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă
⁎
; 

 memoriu de activitate ştiintifică;  

 lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;  

 propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea 

importanţei acesteia, cu acordul scris al conducătorului de doctorat; 

 o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;  

 certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de 

competenţă lingvistică); 

 declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;  

 Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va 

prezenta unul dintre următoarele documente: - adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în 

activitate sau pensionat a unui părinte. 

 
⁎
ADMIȘI IF/BUGET 

 
Ordinul Ministrului nr. 6102/2016 art.14 alin. (3) şi (4) prevede:  

“În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în 

original, conform calendarului stabilit, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie (adeverinţa de disertație este 

valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de absolvire a studiilor masterale în sesiunea 2021) 

și suplimentul la diploma licență/master la secretariatul facultăţii”  

 

Nerespectarea celor de mai sus atrage după sine pierderea locului ocupat. 

 
Președinte,  

Comisia de Admitere Școala Doctorală  

Facultatea de Geografie 


