
 
Anexa 1.1 

Graficul desfăşurării procesului de selectie a candidaţilor şi a 
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat,  

pentru anul universitar 2019 – 2020 
 

Sesiunea iulie 2019 
 

Perioada Activităţi 

3 - 21 decembrie 2018 
Anunţarea la CSUD de către fiecare şcoală doctorală 
a numărului de locuri scoase la concurs pentru fiecare 
conducător de doctorat şi a temelor scoase la concurs  

1 februarie – 1 iulie 2019 Preînscrierea on-line a candidaţilor  

8 – 10 iulie 2019 
Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; 
depunerea şi verificarea dosarelor 

12 iulie 2019 
Afişarea repartizării candidaţilor pe săli pentru susţinerea 
examenului de competenţă lingvistică (după caz) 

15 iulie 2019 
Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi 
afişarea rezultatelor 

16 iulie 2019 
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de 
competenţă lingvistică 

22 - 23 iulie  2019 Susţinerea examenului de specialitate 

23 iulie 2019 Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate 

24 - 26 iulie 2019  

Confirmarea participării studenţilor doctoranzi admişi în 
cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor 
aferente, depunerea diplomelor în original sau în copii 
legalizate pentru candidații admiși la taxă (dacă nu au fost 
depuse la înscriere) şi semnarea contractului de studii 
universitare de doctorat 

29 iulie 2019 

Afişarea listei studentilor admişi la doctorat pe locurile cu 
finanţare de la bugetul de stat şi a celor admişi pe locurile în 
regim cu taxă. 
Afişarea candidaţilor în așteptare care pot fi acceptaţi în cadrul 
programului de doctorat. 

30 iulie – 1 august 2019 

Confirmarea participării candidaţilor în aşteptare în cadrul 
programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, 
depunerea diplomelor în original şi semnarea contractului de 
studii universitare de doctorat 

1 octombrie 2019 Înmatricularea candidaţilor admişi  

 



Anexa 1.2 

 

Graficul desfăşurării procesului de selectie a candidaţilor şi a 
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat,  

pentru anul universitar 2019 – 2020 
 

Sesiunea septembrie 2019 
 
 

Perioada Activităţi  

10 – 11 septembrie 
2019 

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; 
depunerea şi verificarea dosarelor 

12 septembrie 2019 
Afişarea repartizării candidaţilor pe săli pentru susţinerea 
examenului de competenţă lingvistică (după caz) 

13 septembrie 2019  
Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi 
afişarea rezultatelor 

16 septembrie 2019 
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de 
competenţă lingvistică 

19 septembrie 2019 Susţinerea examenului de specialitate 

19 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate 

20 - 24 septembrie 2019 

Confirmarea participării studentilor admişi în cadrul 
programului de studii doctorale prin depunerea depunerea 
diplomelor în original sau în copii legalizate pentru candidații 
admiși la taxă (dacă nu au fost depuse la înscriere),  plata 
taxelor aferente şi semnarea contractului de şcolarizare 

1 octombrie 2019 Înmatricularea candidaţilor admişi  

 



Anexa 1.3 

 

Graficul desfăşurării procesului de selectie a candidaţilor şi a 
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat,  

pentru anul universitar 2019 – 2020 
 

Sesiunea specială noiembrie 2019  
(doar pentru candidați din state non-UE cu scrisori de acceptare la studii) 

 
 

Perioada Activităţi 

19 – 20 noiembrie 
2019 

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; 
depunerea şi verificarea dosarelor 

21 noiembrie 2019  
Afişarea repartizării candidaţilor pe săli, pentru susţinerea 
examenului de competenţă lingvistică (după caz) 

22  noiembrie 2019  
Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi 
afişarea rezultatelor 

25 noiembrie 2019  
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de 
competenţă lingvistică 

26 noiembrie 2019 Susţinerea examenului de specialitate 

26 noiembrie 2019 Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate 

27 - 28 noiembrie 2019  
Confirmarea participarii studentilor admişi în cadrul 
programului de studii doctorale prin plata taxelor aferente şi 
semnarea contractului de şcolarizare 

2 decembrie 2019 Înmatricularea candidaţilor admişi  

 


