
EXTRAS DIN  

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDIILE 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

pentru anul universitar 2017 - 2018 

 

Art 17. Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către 

candidat sau de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului 

de identitate și cu respectarea următoarele condiţii:  

(1) Candidaţii vor prezenta un dosar cu şină, pe care se înscriu datele 

de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon (conform 

modelului afișat), conţinând documentele menționate mai jos: 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE 

ADMITERE 

 

 

 

Pentru cetăţenii străini  

DOSAR CU ȘINĂ 

1. scrisoarea de acceptare la studii, emisă de către Ministerul Educaţiei 

Naționale din România (numai pentru cetăţenii din ţări terţe Uniunii 

Europene). Scrisoarea de acceptare la studii se obţine conform Anexei 

2;   

2. atestatul de echivalare a actelor de studii emis de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naționale, http://www.cnred.edu.ro/, pentru 

cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care se obţine conform Anexei 

2;  

http://www.cnred.edu.ro/


3. certificatul de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, 

dacă este cazul (Anexa 3) – în original, copie legalizată sau copie 

certificată conform cu originalul;   

4. formularul de înscriere completat (Anexa 5 Formularul de înscriere 

2017_2018_doctorat);  

5. cel puţin o scrisoare de recomandare (Anexa 6 - Formularul Scrisoare 

de recomandare_2017-2018_doctorat);  

6. curriculum vitae (Anexa 7 - Formularul Curriculum Vitae_2017-

2018_doctorat);   

7. proiectul de cercetare doctorală (PCD) aferent temei de doctorat pentru 

care candidează, în format fizic, semnat şi în format electronic, pe CD 

(Anexa 8 – Formularul Propunere proiect de cercetare_2017-

2018_doctorat);    

8. diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă 

în limba română sau în limba engleză şi legalizată, în două exemplare;   

9. diploma de licenţă (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă în 

limba română sau în limba engleză şi legalizată, în două exemplare;   

10. diploma de master (sau echivalentă), în original şi copie, tradusă în 

limba română sau în limba engleză şi legalizată, în două exemplare;   

11. copia tradusă în limba română sau în limba engleză şi legalizată a 

certificatului de naştere, în două exemplare;   

12. adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana în cauză este aptă 

pentru înscriere la studii, în limba română sau în limba engleză;  

13. copia paşaportului  

14. 2 fotografii ¾;  

15. dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat;  

16. o declaraţie pe propria răspundere în care candidatul menţionează că 

actul de studii prezentat îi permite, în ţara de provenienţă, să urmeze 

programe doctorale echivalente celor din România şi un înscris prin 

care a luat la cunoştinţă că, în cazul în care actele se dovedesc 

necorespunzătoare, va fi exmatriculat, fără restituirea taxelor de 



şcolarizare achitate (numai pentru cetăţenii străini din ţări terţe Uniunii 

Europene, care studiază pe cont propriu valutar);  

 

(4) Candidaţii care au absolvit studiile universitare de masterat la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 2017, se 

înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE privind cerinţele 

de la Aliniatele (2) și (3), punctul 10;  

 

(5) Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.   

 

 

 

 

 

 


