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METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

2018-2019 

 

I.Dispoziții generale 

 

1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat au la 

bază legislația în vigoare: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 

681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

6102/15.12.2016, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea 

Anexei la Ordinul nr. 6102/15.12.2016, Metodologia organizării și desfășurării concursului de 

admitere la studiile universitare de doctorat 2018-2019 aprobată de Senatul Universității din 

București şi prezenta metodologie.  

Informațiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat la Școala doctorală de Drept pot fi consultate la avizierul școlii doctorale și 

pe site-ul Facultății de Drept: www.drept.unibuc.ro 

2. Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență și cu 

frecvență redusă, astfel:  

-  pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale cu bursă; 

 -  pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale fără bursă; 

 -  pe locuri cu taxă (6500 lei pentru anul universitar 2018-2019). 

  

Numărul de candidaţi admişi se stabileşte în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de 

admitere, de numărul de poziţii vacante de student-doctorand propuse spre ocupare de către fiecare 

conducător ştiinţific și de cifra de școlarizare aprobată.  

 

II.Condiții de înscriere la concurs 

 

1. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, 

absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate 

conform Legii nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii 

ciclului I şi II ai studiilor universitare de licenţă şi master organizate conform Legii nr. 288/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare, absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de 

către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale precum şi cetăţenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

2. Candidații, cetățeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa 

Departamentului Relații Internaționale al Universității din București în vederea înscrierii la concurs. 

Dosarele verificate se vor depune ulterior la secretariatul școlii doctorale, în perioada prevăzută 

pentru înscrieri.  

3. Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere, 

traducerile legalizate ale diplomelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de 

direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.  
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4. Înscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat se fac în perioada 

3-9 septembrie 2018, la secretariatul Facultăţii de Drept, Școala doctorală, astfel: 

 Zilnic, între orele 1000- 1500
; 

 Sâmbătă și duminică, între orele 900-1200 

5. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic 

(pe dosar se va scrie cu litere de tipar: numele, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie -

dacă este cazul-, conducătorul de doctorat solicitat și specialitatea acestuia): 

 Fişă de înscriere - formular tip – se va completa la secretariat, când se depune 

dosarul; 

 În original (documentele urmând a fi xeroxate și  certificate pentru conformitate 

cu originalul, de către secretariat):    

 Certificat de naştere;  

 Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui; 

 Act de identitate (B.I/C.I./pașaport etc.); 

 Diploma de bacalaureat sau echivalentă; 

 Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la 

diplomă; 

 Diploma de master şi foaia matricolă/supliment la diplomă - absolvenţii 

de master care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2018) vor 

depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de 

masterat care ține loc de diplomă şi situaţia şcolară; 

 2 fotografii tip B.I.; 

 Memoriu de activitate ştiinţifică (semnat); 

 Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată); 

 Propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu specialitatea  conducătorului 

de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia (întocmită și semnată de 

candidat); 

 Listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată 

desfăşura concursul (semnată); 

 Certificat de competenţă lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație 

internațională, fotocopie simplă, standard minim – nivel B2 (conform anexei 

privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică recunoscute, ataşată 

prezentei metodologii);   

 Pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind 

cunoaşterea limbii române și certificat de competență lingvistică de cunoaștere a 

unei limbi de circulație internațională – nivel B2, minim.  În cazul în care 

programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de circulație internațională, 

doar certificatul de competență lingvistică de cunoaștere a limbii respective 

(exceptând candidații cetățeni străini care provin din statele cu limbă de circulație 

internațională); 

 Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – taxa este în valoare de 350 lei şi se 

achită la orice filială a B.C.R. din ţară, în contul Facultăţii de Drept, 

Universitatea din Bucureşti:  

RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5. 

Pe ordinul de plată va fi menţionat numele candidatului şi tipul taxei: 

„Concurs de admitere doctorat – Facultatea de Drept a Universităţii din 
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Bucureşti” 

Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze 

nivelul taxei. 

 Nu sunt supuşi obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: 

candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din 

plasament familial, personalul încadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii 

personalului didactic în activitate sau pensionat 

Candidații scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere 

beneficiază de această scutire o singură dată pentru ciclu de studii universitare de 

doctorat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. 

Persoanele care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere, vor 

prezenta unul dintre următoarele documente:  

- certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – 

certificarea conformității cu originalul se va face de către secretariat; 

- adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament 

familial; 

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar 

al Universității, în activitate; 

- adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau 

pensionat a unui părinte. 

 

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. 

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în vederea 

înmatriculării, au obligaţia să depună, până la data 26 septembrie 2018, toate actele de studii în 

original, la secretariatul şcolii doctorale. 

Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în 

termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă, în vederea confirmării locului și 

înmatriculării, au obligaţia să achite jumătate din taxa de studiu (3250 lei) în contul Facultăţii de 

Drept (menţionat mai sus) şi să facă dovada plăţii prin depunerea ordinului de plată la secretariatul 

Şcolii doctorale de Drept, până la data de 26 septembrie 2018. Nedepunerea ordinului de plată în 

termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.    

 

III.Desfășurarea și rezultatele concursului 

 

1. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat se organizează în domeniul DREPT, 

în perioada 11-18 septembrie 2018.  

 

2.  Criterii generale de admitere şi modalitatea de verificare/apreciere a candidaţilor propuse de 

către conducătorii de doctorat şi aprobate în Consiliul Şcolii doctorale: 

2.1. Criterii eliminatorii 

a) Inexistenţa stării de conflict de interese între conducătorul de doctorat şi candidat; 

b) Existenţa studiilor de specialitate şi a activităţii de cercetare ştiinţifică şi/sau didactică relevante, 

în condițiile stabilite de conducătorul de doctorat; 

c) Compatibilitatea temei de cercetare propuse de candidat cu activitatea de cercetare a 
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conducătorului de doctorat. 

 

2.2. Criterii notare: 

a) Cunoaşterea generală a disciplinei şi a domeniului de specializare (având la bază tematica și 

bibliografia orientativă afișată pentru concursul de admitere, sesiunea septembrie 2018); 

b) Justificarea importanţei şi a actualităţii temei de cercetare propuse şi a metodelor de cercetare ce 

vor fi utilizate. 

 

Modalitatea de verificare: 

2.1 Verificarea dosarului de înscriere  - pentru criteriile eliminatorii; 

2.2. Colocviu oral – pentru criteriile notate. 

 

Modalitatea de apreciere: 

2.1. Calificativ admis/respins la fiecare dintre criteriile eliminatorii. Este necesar calificativul admis 

la fiecare dintre criteriile eliminatorii. 

2.2. Note de la 10 la 1 la fiecare dintre criteriile notate. Este necesară nota minimă la fiecare dintre 

criteriile notate. 

2.3. Vor fi propuşi spre înmatriculare ca studenţi-doctoranzi, candidaţii care obţin calificativul 

admis la toate criteriile eliminatorii şi cel puţin nota 7 la toate criteriile notate, în ordinea 

descrescătoare a mediei obţinute la criteriile notate și în limita numărului de poziţii vacante propuse 

spre ocupare. 

 

3.  Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul 

de doctorat care a propus poziţia respectivă spre ocupare. 

Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat 

prin consultare cu Consiliul Şcolii doctorale. 

În urma propunerii conducătorului de doctorat, un candidat poate fi înmatriculat numai după 

obţinerea avizului favorabil al Consiliului Şcolii doctorale și aprobarea Comisiei Centrale de 

Admitere a Universității din București. 

Concursul de admitere se desfăşoară în faţa unei comisii de specialitate, la propunerea 

conducătorului de doctorat. Aprecierile membrilor comisiei au un rol consultativ. Selecţia şi notarea 

candidaţilor se face de către conducătorul de doctorat. 

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă în verificarea dosarului de 

înscriere pentru criteriile eliminatorii și susținerea unui colocviu oral pentru criteriile notate. Nu se 

admit contestații la rezultatele obținute.    

Programarea datelor de concurs și componența comisiilor de specialitate se stabilesc și se 

afișează până la încheierea perioadei de înscriere a candidaților la concurs.  

 Consiliul Şcolii doctorale de Drept va aviza propunerile conducătorilor de doctorat privind 

ocuparea poziţiilor vacante. Înmatricularea studenţilor-doctoranzi se va face numai în urma obţinerii 

avizului favorabil al Consiliului Şcolii doctorale și acordului CSUD. 

 

4.  Repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor 

finanţate de la bugetul de stat, pentru candidații declarați admiși, se face de către Consiliul Școlii 

doctorale, care va  avea în vedere următoarele criterii de selecție:  

a) dreptul de a urma studiile doctorale în regim gratuit (un candidat declarat admis poate beneficia 
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de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat); 

b) media obţinută la concursul de admitere; 

În cazul unor medii egale, departajarea se va face în funcție de următoarele criterii: 

a) candidații care s-au înscris cu o temă de cercetare aleasă dintre temele de cercetare propuse de 

conducătorul de doctorat odată cu tematica și bibliografia de concurs (unde este cazul); 

b) recomandarea conducătorului de doctorat privind forma de finanțare sub care să fie înmatriculat; 

c) studiile superioare absolvite, rezultatele examenelor de master şi licenţă; 

d) activitatea ştiinţifică şi lucrările publicate; 

e) domeniul în care îşi desfăşoară activitatea profesională. 

 

5. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a 

Universității București, se aduc la cunoștință prin afișare la avizierul Școlii doctorale de Drept și pe 

site-ul facultății, cel târziu până pe data de 23 septembrie 2018. 

Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat pentru anul 

universitar 2018-2019 prin decizia Rectorului Universității din București.  

 

IV.Dispoziții finale 

 

1. Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt 

considerați eliminați din concurs. 

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, 

în cel mult 48 de ore de la solicitare, gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea listelor 

finale. 

2. Taxa de înscriere la concursul de admitere, nefolosită din motive obiective, poate fi 

restituită, la cerere, cu avizul conducerii facultății, al Directorului General Administrativ și cu 

aprobarea conducerii Universității din București. 

3. Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se aprobă de către 

conducerea Facultăţii de Drept numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că 

fac parte din una din categoriile enunţate mai sus. 

 

* 

* * 

 Această Metodologie a fost aprobată de Consiliul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept, prin 

corespondență electronică, în data de 21.05.2018.   

 

 

                                                           DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ, 

 

                    Prof. univ. dr. Dana TOFAN 


