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Secţiunea a 3-a 

 

 Metodologie privind admiterea la studii universitare de doctorat în 

anul universitar 2021 – 2022 la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Carol Davila" din Bucureşti a ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

Prevederi legale  
 Legea Educaţiei Naţionale 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 Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5037/2013;  

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

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat pentru anul universitar  2017-2018; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea 

Metodologiei de de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior 

de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, 

respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul 

universitar 2017-2018; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea 

procedurii de scolarizare a românilor de pretutindeni în învățămîntul superior de stat 

din România, pe locuri cu plata în lei. 

 

I. Condiţii generale privind admiterea şi şcolarizarea 

 

(1) Admiterea la studii universitare de doctorat românilor de pretutindeni se 

realizează astfel:  

a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza 

ofertei de locuri a UMF „Carol Davila” din Bucureşti; 

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza 

ofertei de locuri a UMF „Carol Davila” din Bucureşti;  
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c) pe locuri de studii cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit 

pentru cetățenii români. 

(2) Românii de pretutindeni candidează pe locuri special alocate, aprobate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(3) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare 

de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior 

Procesului Bologna), respectiv absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă 

obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit 

programe de studii de master acreditate.  

(4) Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare de doctorat, pe 

locuri fără plata taxelor de școlarizare (atât cu bursă, cât şi fără bursă) se 

realizează în conformitate cu calendarul propriu de admitere și în baza 

metodologiei proprii de admitere a UMF „Carol Davila” din Bucureşti 

(Secţiunea 1).  

(5) Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare de doctorat, pe 

locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei se realizează în aceleași condiții ca 

pentru cetățenii români. 

 (6) Dosarul de înscriere al candidatului se constituie conform punctului III al 

prezentei metodologii şi se va depune direct la Rectoratul UMF „Carol Davila”, 

cu respectarea calendarului prevăzut în metodologia proprie.  

(7) Candidații declarați admiși vor confirma locul la studii. Dosarele 

candidaţilor care renunţă la locul obţinut în urma admiterii, precum şi cele ale 

candidaţilor respinşi, vor fi restituite în termen de  48 de ore de la depunerea 

cererii de retragere, fără perceperea de taxe suplimentare  

(8) Listele candidaților admiși la studii universitare de doctorat se vor publica în 

acelaşi timp cu listele cuprinzând candidaţii români.  

(9) Listele candidaţilor admişi la studii universitare de doctorat se vor transmite 

la M.E.N.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru 

fiecare student admis.  

(10) Un student declarat admis la studii universitare de doctorat poate beneficia 

de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un 

al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în 

cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(11) Doctoranzii români de pretutindeni vor desfăşura aceeaşi activitate 

profesională ca şi doctoranzii români conform programului de studii universitare 

de doctorat. 

http://www.umfcd.ro/


UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 

________________________________________________________________ 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 
Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910  

Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2 
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 

www.umfcd.ro 

(12) Studiile de doctorat se vor desfășura exclusiv în limba română.  

(13) Studenții admiși ca bursieri ai statului român la studii universitare de 

doctorat, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu 

taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români. Excepţie 

fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care 

au avizul Senatului instituției de învățământ superior. 

(14) Doctoranzii care nu pot finaliza lucrarea de doctorat în perioada 

programului de studii doctorale și care au recomandarea Senatului universității 

pentru prelungirea programului de studii doctorale, pot primi aprobarea de 

prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite pentru 

cetățenii români.  

(15) În cazul în care românii de pretutindeni, pe parcursul studiilor, își schimbă 

domiciliul stabil în România, aceștia pot continua studiile cu taxă în lei, în 

cuantumul stabilit pentru cetățenii români, respectiv pot candida pentru ocuparea 

unui loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării 

concursului de admitere, organizat pentru cetățenii români într-o sesiune legal 

stabilită. 

II. Calendarul admiterii, taxe de înscriere şi taxa de şcolarizare 
 

(1) Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul 

universitar 2021–2022 pe domenii de studii va avea loc după următorul 

calendar: 

CALENDARUL ADMITERII 

Înscriere: 05.07-09.07.2021   

                   orele 12:00 – 15:00 

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

 

(2) Pentru înscrierea la doctorat a candidaţilor şi pentru şcolarizarea 

doctoranzilor, U.M.F. „Carol Davila” din București percepe următoarele taxe: 

 Taxa de înscriere – 500 lei 

 Test de limbă română – 100 lei  

 Taxă anuală – pentru forma de doctorat cu taxă este de 15.000 lei/an şi poate fi plătită în 

trei rate eşalonate (50%, 25%, 25%). Pentru candidații admiși, termenele de plată aferente 

anului I de studiu sunt: rata I: până la data de 01.09.2021; rata II: 01-28.02.2022; rata III: 

01-31.05.2022. 
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 Taxa de înscriere şi taxa anuală se achită la casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”din 

Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2 sau prin transfer bancar. 
 

III. Acte necesare înscrierii 
 

(1) Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele ACTE 

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

conducătorul de doctorat ; 
2. Fişă personală (formular II); 

3. Tipizat copertă dosar (formular V)** 

4. Copia legalizată a certificatului de naștere, tradusă în limba română; 

5. Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

6. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii de 

doctorat - copie după primele 3 pagini; 

7.  Copia legalizată a Certificatului de căsătorie, după caz;  

8. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a 

identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara 

de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în 

vigoare;  

9. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidența/domiciliul stabil 

pe teritoriul României;  

10. Copia tradusă (după caz) și legalizată a diplomei de master sau echivalentă acesteia;  

11. Copii traduse (după caz) și legalizate ale Foilor matricole pentru nivelul de învățământ 

absolvit;  

12. Chitanţă taxă înscriere; 

13. Curriculum vitae - semnat 

14. Lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate - semnată 

15. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de 

la bugetul statului român pentru nivelul de studii solicitat;  

16. Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz* 

17. Certificat medical 

18. Nota de informare și consimțământ (formular VI) 

19. 2 (două) fotografii - 3/4 

 

* Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la 

înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii 

românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de 

studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național 

din România sau străinătate. 

 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 

identitate /pașaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură notarială.  

(3) Înscrierile se fac la Rectoratul  UMF„Carol Davila”, Secretariatul Şcolii 

doctorale, strada Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti 
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(4) În situații deosebite, care impun limitarea deplasării persoanelor sau a 

adunărilor de persoane, înscrierea candidaților se poate realiza și online, pe o 

platformă pusă la dispoziție de universitate. 

(5) Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși au obligația de 

aduce la secretariatul Școlii Doctorale, în vederea depunerii la dosar, actele de 

studii în original: diploma de licență, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la 

diploma și diploma de master (unde este cazul), însoțită de foaia 

matricolă/suplimentul de diploma; perioada de depunere a actelor în original: 

26-30 iulie a.c. Suplimentar, candidații admiși la forma de doctorat cu taxă, 

au obligația achitării a 50% din taxa anuală până la data de 01.09.2021. 

 

 

IV. Desfăşurarea examenului de admitere la doctorat 

 

(1) Candidaţii români de pretutindeni înscrişi pe locurile de studii, fără plata 

taxelor de școlarizare, cu bursă, precum şi cei înscrişi pe locuri de studii fără 

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă vor susţine colocviul de admitere 

(proba-interviu), conform calendarului de concurs, la disciplina conducatorului 

de doctorat. 

(2) Rezultatul probei-interviu va fi de tip Admis/Respins. 

(4) Tematica si bibliografia concursului de admitere la studii universitare de 

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

Davila” şi la disciplina fiecărui conducator de doctorat. 

(5) Prevederile metodologice privind comisiile implicate în desfăşurarea 

examenului de admitere, desfăşurarea colocviului de admitere, procedura 

de contestaţii, validarea rezultatelor şi înmatricularea candidaților admiși 

sunt cele descrise în metodologia-cadru (Secţiunea 1).  

(6) Candidaţii admişi vor confirma locul ocupat prin completarea 

formularului VII şi prin depunerea actelor de studii în original. 

 

V. Examenul de competență lingvistică 

 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba 

română, candidaţii români de pretutindeni 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 avizat de Disciplina de Limbi 

moderne a UMF “Carol Davila” din București. 
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Taxa pentru certificatul de competenţă lingvistică este de 100 de lei, care se 

achită la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2, Bucureşti 

sau prin transfer bancar: 
Detalii plată taxă: 

Beneficiar:  UMF „Carol Davila” – București 

Cod fiscal: 4192910                                                                                                             

Cont:  RO72BTRLRONINCS000771401 Banca Transilvania 

Observații: Cod de plata, Nume și prenume CANDIDAT 

Codplată:PCOMP21R 

 

 

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:  

 

- Luni 21 iunie 2021 ora 13.00 

- Luni 5 iulie 2021 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. 

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. 

 

Candidații sunt rugați să se programeze telefonic la nr. 0723645432, asist. univ. 

dr. Ionela Ganea. Menționăm că numărul maxim de candidați pe zi este 30, pentru a 

respecta măsurile de prevenție a infecției cu COVID-19 în contextul epidemiologic 

actual.  

 

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu foi albe, cu legitimaţia de serviciu şi cu chitanţa de 

achitare a taxei de examen în original (exemplarul nr. 1) în valoare de 100 lei, eliberată de 

Casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1 sau cu ordinul 

de plată, după cum va stabili în metodologie Rectoratul UMF. Chitanţa/copia după ordinul 

de plată rămân la Disciplina de Limbi Moderne.  
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Atestatele au o valabilitate de 2 (doi) ani calendaristici în cadrul UMF „Carol Davila”. 

 

Înscrierile la examene se pot face doar în zilele de  
- luni 7 iunie 2021 (orele 12.00-16.00) 

- marți 8 iunie 2021 (orele 12.00-16.00) 

- miercuri 9 iunie 2021 (orele 12.00-16.00) 

- joi 10 iunie 2021 (orele 12.00-16.00) 

- vineri 11 iunie 2021 (orele 12.00-16.00. 

 

Vă rugăm să respectați aceste intervale orare. Fiind activitate didactică on-line în 

desfășurare, nu vă vom putea răspunde în alte intervale orare decât cele menționate. 
 

Atestatele vor fi eliberate la sediul Disciplinei de Limbi Moderne DOAR în 

următoarele zile între orele 12.00-13.00. Atestatele vor fi eliberate numai candidatului 

respectiv. Nu se eliberează duplicate. 
1. Marți 22 iunie 2021 

2. Marţi 6 iulie 2021 
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