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                                                                SCOALA DOCTORALA DE DREPT 
 

 
 
CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

       Sesiunea septembrie 2015 

-  acte necesare  – 
 

Înscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat 
se fac în perioada 01-10 septembrie 2015, la secretariatul Facultăţii de Drept      
(secretar Școală doctorală - CÎRSTEA Antonica), astfel: 

 Zilnic, între orele 1200- 1500
; 

 Sâmbătă și duminică, între orele 900-1200. 
 
 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 direcția de specialitate din 
cadrul M.E.C.Ș ca fiind cel puțin studii universitare de master. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la 
concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  
  Candidații  cetățeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român se 
vor adresa Departamentului Relații Internaționale al Universității din 
București în vederea înscrierii la concursul de admitere. 

 
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) 

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

se  depune dosarul;  
2. Certificat de naştere, copie legalizată; 
3. Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, 

copie legalizată; 
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4. Copie simplă după un act de identitate (B.I/C.I./pașaport etc.); 
5. 2 fotografii tip B.I.; 
6. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată; 
7. Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia 

matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate; 
8. Diploma de master şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii 

legalizate - absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de 
absolvire (promoţia 2015) vor depune la dosar o adeverinţă din care 
să rezulte acest lucru şi situaţia şcolară, copii legalizate; 

9. Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la 
înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute și a atestatului de 
recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate 
din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în 
conformitate cu O.M.E.C.Ș. nr. 3165/2015; 

10. Memoriu de activitate ştiinţifică (semnat); 
11. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată); 
12. Propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu specialitatea  

conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia 
(semnată); 

13. O listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza 
căreia să se poată desfăşura concursul (semnată); 

14. Certificat de competenţă lingvistică, fotocopie simplă, standard 
minim – nivel B2, sau alt tip de certificat recunoscut (a se consulta, 
pe site, documentul Tipuri de certificate de competenţă lingvistică 
recunoscute);   

15. Pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică 
privind cunoaşterea limbii române și certificat de competență 
lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională.  În 
cazul în care programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de 
circulație internațională, doar certificat de competență lingvistică de 
cunoaștere a unei limbi de circulație internațională (exceptând 
candidații cetățeni străini care provin din statele cu limbă de 
circulație internațională); 

16. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – taxa este în valoare de 330 
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  Bucureşti” 
Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către 
depunători, fără să afecteze nivelul taxei.  
Nu se admite plata prin poştă sau online. 
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• Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul 
de stat pentru studii doctorale o singură dată. 

 
• Copiile actelor vor fi legalizate la notariat. 

 
 

NOTĂ: 
I. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în 

vederea înmatriculării, au obligaţia să depună, până la data 28 septembrie 2015, 
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. 
 

II. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă, în vederea confirmării 
locului și înmatriculării, au obligaţia să achite jumătate din taxa de studiu (3100 
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 28 septembrie 2015.   
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