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Instrucțiunile de încărcare a dosarului de înscriere pe platforma ADMA 

la concursului de admitere  

- studii universitare de doctorat 2022 - 

Dragi candidați, 

Pentru încărcarea dosarului de înscriere online se accesează Link înscriere candidat care vă 

direcționează către Fișa de inscriere virtuală. Aceasta va fi completată folosind un cont de e-

mail personal și cuprinde o serie de informații (de ex.: date personale, locul nașterii, adresă, 

domiciliu, informații liceu/licență/master/doctorat, încărcare documente etc. ) 

Completarea fișei de înscriere virtuale este obligatorie de către toți candidații, indiferent dacă 

aceștia optează pentru încărcarea electronica a dosarului sau depunerea în format fizic la 

secretariat. Candidatul va trece numele complet, cu diacritice dacă este cazul, conform 

certificatului de naștere. Fișa de înscriere va fi primită de candidat spre completare/semnare la 

secretariat,  astfel: dacă se depune dosarul fizic de înscriere, la momentul înscrierii sau, dacă 

se încarcă dosarul electronic, în ziua concursului de admitere (înainte de începerea lui). Nu se 

va primi fișa de înscriere pe email-ul personal. 

Dosarul de înscriere va fi depus la secretariat sau încărcat în format electronic, conținând toate 

documentele prevăzute în Metodologia de admitere  (link Metodologie)).  În cazul înscrierii 

online dosarul de înscriere va fi încărcat în format electronic, apoi va fi depus fizic de candidat 

în perioada de confirmare a locurilor, respectiv până la data de 29 septembrie 2022. 

Documentele încărcate electronic trebuie să fie în format pdf, scanate (unde este cazul, față-

verso). Se va încărca câte un singur fișier, cu denumirea documentului respectiv (dacă 

documentul are mai multe pagini, copia va cuprinde toate paginile, nu va fi încărcat pagină cu 

pagină). 

Validarea înscrierii online/a dosarelor se va face în perioada 2-8 septembrie 2022 (in data de 8 

septembrie, pana la ora 18). În cazul în care dosarul nu este complet, candidații vor primi prin 

e-mail notificare cu privire la informațiile sau actele eronate. Candidații vor primi prin e-mail 

confirmarea finalizării procedurii de înscriere în urma validării dosarului.  

SUCCES! 

https://drept.unibuc.ro/documente/2022/2022%20Metodologie%20admitere%20doctorat-DREPT.pdf

