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11.12.2019 

Secţiunea a 2-a 

 

 Metodologie U.M.F. “Carol Davila”din Bucureşti privind admiterea 

la studii universitare de doctorat în anul universitar 2020 – 2021 a 

CANDIDAȚILOR STRĂINI  DIN TĂRILE TERȚE UNIUNII 

EUROPENE. 
 

Cadrul legal: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

 Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4843/2006 privind domeniile 

pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii și metodologia de 

evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării 

studiilor universitare de doctorat; 

 Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5037/2013; 

 H.G 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat; 

 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.6102/15.12.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de 

licență, de master și de doctorat; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3236/10.02.2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără 

plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de 

școlarizare. dar fără bursă, în instituțiile de învătământ superior de stat acreditate.  

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3473/17.03.2017 privind Metodologia 

de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018. 

I. Precizări generale 
 

1. Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 

b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. 

2. Candidaţii străini cu domiciliul stabil în străinătate (din țările terțe U.E.) se 

pot înscrie la doctorat pe cont propriu valutar cu taxa de 7000 €/an. 
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3. Acordarea de burse sau scutirea de plată a taxelor școlare se poate aproba 

numai de M.E.N. 

4.  Ciclul de studii universitare de doctorat este cu predare în limba română. 

5. Înscrierile se fac personal cu actul de identitate sau pe bază de procură 

notarială. 

6. Specialitățile sunt aceleași ca cele pentru candidaţii români, iar îndrumătorii 

ştiinţifici sunt prezentaţi pe site-ul www.umfcd.ro→studenti→scoala 

doctorală→organizare scoală doctorală 

7. Doctoranzii cetățeni străini din afara comunității europene vor desfăşura 

aceeaşi activitate profesională ca şi doctoranzii români conform programului de 

studii universitare de doctorat. 

 

II. Calendarul admiterii şi taxe 

 

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru 

anul universitar 2020–2021 pe domenii de studii va avea loc după 

urmatorul calendar: 
 

CALENDAR DE ÎNSCRIERE 

 

 În perioada 04 mai - 22 mai 2020, candidații vor depune documentele 

pentru obținerea scrisorii de acceptare la Secretariatul Școlii Doctorale. 

Candidații cetăţeni străini se vor înscrie la doctorat şi vor susţine 

colocviul de admitere (interviu) conform calendarului: 

 

Înscriere: 01-07.07.2020  

orele 12:00 – 15:00 

 

Colocviul de admitere (Interviu): 13, 14, 15, 16 iulie  

 

TAXE 
 

 Cetăţenii străini din afara Comunităţii Europene vor achita taxele şcolare 

conform O.G. nr. 22/2009, şi a Hotărârii Senatului din data de 28.04.2015, 

reconfirmată în 11.09.2019 respectiv:  

- Taxa şcolară – 7000 euro/an; 

- Taxa pentru certificatul de competență lingvistică de limba română – 400 

euro. 
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Taxele pentru candidații din țările terțe U.E. se vor achita în euro la B.C.R. 

pe baza adeverinței de plată emisă de Rectorat – Secretariat Școală 

Doctorală. 
 

 

III. Depunerea dosarului pentru obținerea scrisorii de acceptare 
 

1. În perioada 04 mai - 22 mai 2020, candidații vor depune documentele pentru 

obținerea scrisorii de acceptare la Secretariatul Școlii Doctorale 

2. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini conţine următoarele: 

a)  certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată în limba română; 

b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

c)  copie după paşaport; 

d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 a 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3437/17.03.2017 privind Metodologia 

de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018, completată la toate rubricile; 

e) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara 

emitentă; 

f)  copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de licenţă sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara 

emitentă; 

g) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de master sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara 

emitentă; 

h) foile matricole/suplimentele la diplomă – copii şi traduceri legalizate, aferente 

studiilor efectuate; 

i)   certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul 

că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori 

de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

j)  Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență 

lingvistică, după caz; 

k) 2 (două) fotografii - 3/4 
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3. Actele se depun în dosare plic, în 2 (două) exemplare cu număr de înregistrare 

de la Registratura Rectoratului U.M.F.”Carol Davila”din București pe cererea 

pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Formularul de cerere se gasește pe site-

ul www.edu.ro →relații internaționale →Study in Romania. 

4.  UMF “Carol Davila” din Bucureşti comunică MEN-DGRIAE lista 

persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit 

calendarului propriu de admitere; lista va fi însoţită de o copie a dosarului 

candidatului, întocmit conform punctului 2. 

5. După analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii. 

6. MEN transmite scrisorile de acceptare la studii UMF “Carol Davila” din 

Bucureşti şi, după caz, misiunilor diplomatice.  

7. Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul 

completării dosarelor, instituţia va relua paşii descrişi în procedura de admitere, 

în vederea procesării acestora de către MEN. 

 

IV. Înscrierea candidaților 

 

În vederea înscrierii, candidaţii vor completa dosarul depus pentru obținerea 

scrisorii de acceptare  cu următoarele acte:  

1. Cerere pentru înscriere* (formular III) 

2. Fişă personală (formular IV) 

3. Tipizat copertă dosar (formular V)** 

4. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau 

certificatul de competenţă lingvistică, eliberat de 

Disciplina de Limbi  Moderne a U.M.F. “Carol Davila”**; 

5. Curriculum vitae - semnat 

6. Lista lucrărilor științifice elaborate și publicate - semnată 

7. Nota de informare și consimțământ (formular VI) 

8. Dosar de carton tip plic  

*Pe cererea de înscriere este necesar acordul scris al conducătorului de doctorat. 
**Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului 

pregătitor, persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diploma şi certificate) sau acte de studii, situaţii 

şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate de învăţământ din 

sistemul naţional din România; 
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La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat (cu predare în limba 

română), candidații străini au obligaţia să prezinte un Certificat de competenţă 

lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de Limbi Moderne a 

UMF “Carol Davila” din București sau au aviz din partea Disciplinei. 

 

V. Desfăşurarea examenului de admitere la doctorat 

 

COLOCVIUL DE ADMITERE (SUB FORMĂ DE PROBĂ-INTERVIU) se 

va susţine la disciplina conducătorului de doctorat. Rezultatul probei-interviu 

va fi de tip Admis/Respins. 

 

Tematica si bibliografia concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat vor fi afişate pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol 

Davila” din București şi la disciplina fiecărui conducător de doctorat. 

 

VI. Prevederile metodologice privind comisiile implicate în desfăşurarea 

examenului de admitere, desfășurarea colocviului de admitere, procedura 

de contestaţii, validarea rezultatelor şi înmatricularea candidaților admiși 

sunt cele descrise în Secţiunea 1.  
 

VII. Precizări privind calendarul și modalitatea de desfășurare a 

examenului de competență lingvistică  
 

Programarea examenelor de competenţă lingvistică  

- română medicală pentru candidaţii străini- 

pentru înscrierea la doctorat 

 
Examenele de limba română medicală pentru candidaţii străini în vederea înscrierii la doctorat 

se vor desfăşura la Facultatea de Medicină, Bd. Eroii Sanitari nr. 8, sector 5,  după cum 

urmează:  

 

- Miercuri 24 iunie 2020 ora 13.00 

- Miercuri 1 iulie 2020 ora 13.00 

 

Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor documente: cartea de identitate sau 

paşaportul (cetăţeni UE), paşaportul (cetăţeni non-UE) eliberat de ţara în baza cetăţeniei cu 

care s-au înscris şi adeverinţa eliberată de Biroul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au 

asupra lor aceste documente nu vor putea susţine examenul de limba română. 
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Examenul constă în susţinerea a două probe: 

1. Proba scrisă (eliminatorie). Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de 

promovare este 5,00 (cinci). Candidaţii care nu promovează proba scrisă nu pot 

susţine proba orală. Proba scrisă va avea loc la ora 13:00 (durată aprox. 2 ore) la 

Facultatea de Medicină.  

2. Proba orală va fi susţinută în continuarea probei scrise doar de candidaţii care au 

obţinut minimum nota 5,00 la proba scrisă. 

Atestatele au o valabilitate de 2 (doi) ani calendaristici în cadrul UMF „Carol Davila”. 

 

Atestatele vor fi eliberate la sediul Disciplinei de Limbi Moderne în zilele de 25 iunie şi 2 

iulie NUMAI între orele 12.00-13.00. Atestatele vor fi eliberate numai candidatului 

respectiv. Nu se eliberează duplicate. 

 

 

Prof. univ. dr. Roxana Corina Sfetea 

  Şef al Disciplinei de Limbi Moderne 
  Departamentul Preclinic 3 - Ştiinţe Complementare 
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