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NOTA LA METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT 

 

Cadrul legislativ: 

1) Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării 4020/07.04.2020 privind derogarea de la 
prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul 
României; 
 
2) Adresa MEN 575 din 07.04.2020 de răspuns la solicitarea UMFCD privind recomandări 
pentru continuitatea învățământului medical 
 
3) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile universitare de licenţă, de master şi de doctorat. 
 
4) Ordinul M.E.C. nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa 
Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare 
de licenţă, master și de doctorat. 
 
5) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 58/2020 privind luarea unor măsuri 
pentru buna funcționare a sistemului de învățământ 

 
 

Înscrierea  candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate in 
format pdf) la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020 se va face exclusiv on-
line, pe platforma dedicată examenului de admitere, ce poate fi accesată la 
următoarea adresa web https://bit.ly/admiteredoctorat2020 

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși au obligația de a 
prezenta la secretariatul Școlii Doctorale documentele în original în vederea 
înmatriculării, în intervalul 20-24 iulie a.c. 

Conform Metodologiei de admitere, diploma de licență, însoțită de 
foaiamatricolă/suplimentul la diploma și diploma de master (unde este cazul), 
însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diploma se vor depune în original la 
dosar.  

Suplimentar, candidații admiși la forma de doctorat cu taxă, au 
obligația achitării a 50% din taxa anuală până la data de 01.09.2020.  
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Documente obligatorii (scanate în format pdf) prevăzute în Metodologia de 

admitere: 
1. Cerere pentru înscriere* (formular I), semnată olograf de către candidat și 

conducătorul de doctorat 
*Pe cererea de înscriere este necesar acordul scris al conducătorului de 
doctorat. 

2. Fişă personală (formular II) 
3. Tipizat copertă dosar (formular V)** 

**Pe tipizat copertă dosar se va completa cu majuscule, font calibri, size 24, 
bold. În cazul doamnelor căsătorite se va completa pe tipizat astfel: numele 
înainte de casătorie urmat de numele dobândit prin căsătorie, inițiala tatălui și 
prenumele candidatei (Ex: POPESCU CĂS. IONESCU T. MARIA) 

4. Certificat de naştere  
5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
6. Diploma de bacalaureat  
7. Diploma de absolvent a facultăţii şi foaia matricolă/supliment de diplomă  
8. Diploma de master (unde este cazul) şi foaia matricolă/supliment de diplomă 
9. Curriculum vitae - semnat 
10. Lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate - semnată 
11. Carte de identitate  
12. Certificat de competenţă lingvistică 

Detalii plată taxă: 
Beneficiar:  UMF „Carol Davila” – București 
Cod fiscal: 4192910                                                                                                             
Cont:  RO72BTRLRONINCS000771401 Banca Transilvania 
Observații: Cod de plata, Nume și prenume CANDIDAT 
Codplată: PCOMP20R 

 
13. Chitanţă taxă înscriere 

Detalii plată taxă: 
Beneficiar:  UMF „Carol Davila” – București 
Cod fiscal: 4192910                                                                                                             
Cont:  RO72BTRLRONINCS000771401 Banca Transilvania 
Observații: Cod de plata, Nume și prenume CANDIDAT 
Cod plată: PADOC20R. 
 

14. Adeverinţa care să ateste calitatea de cadru didactic (unde este cazul). 
15. Adeverința, respectiv decizia de pensionare care să ateste calitatea de cadru 

didactic sau cadru didactic auxiliar a părintelui/părinților. 
16. Declaraţie pe propria răspundere privind neparcurgerea anterioară/actuală 

a unui ciclu doctoral finanţat de la bugetul de stat (pentru candidaţii pe 
locurile bugetate) 

17. Nota de informare și consimțământ (formular VI) 
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