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UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE ARTE  DIN BUCUREŞTI 

 

Metodologia Concursului de Admitere în Ciclul III studii universitare de doctorat 

din sesiunea Septembrie 2013 

Aprobată de Senatul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în data de 
04.03.2013 

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 21/30.05.2012 privind modificare şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011,  Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, 
HG. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor  universitare de doctorat 

 
PRINCIPII GENERALE 

 
 În cadrul UNA din Bucureşti se organizează: 

-  doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat ISTORIA ŞI 
TEORIA ARTEI; 

-  doctorat profesional în domeniul de studii universitare de doctorat ARTE 
VIZUALE.  

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate 
conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, şi 
absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate 
conform Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si absolvenţii 
studiilor efectuate în străinătate si recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel 
puţin studii universitare de master.  

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene, în aceleasi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de 
către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 
fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de 
recunoastere a studiilor. Cetăţenii mai sus menţionaţi vor depune la secretariatul 
universităţii, documentele prezentate în anexa 1 a acestei metodologii  
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La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 
cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 
română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi 
condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ 
superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în 
care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie 
recunoscută de statul român.  

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regula, de 3 ani. În situaţii 
speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau 
experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la 
propunerea conducătorului de doctorat. Susţinerea tezei de doctorat se poate face în 
termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul 
senatului universitar şi al conducătorului de doctorat. (Legea 288/2004, modif. cu L49/2013, 
art. 12). Depăşirea acestui termen conduce în mod automat la exmatriculare.  

Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi 
data susţinerii publice a tezei de doctorat şi cuprinde : un program de pregătire bazat pe 
studii universitare avansate cu o durată ce nu poate depăşi 3 luni (12 săptămâni) pe 
parcursul primelor 2 semestre şi programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică şi 
elaborarea a tezei de doctorat cu o durată de 4 semestre. Cele două componente ale 
ciclului de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate şi 
programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică – sunt obligatorii. 

 În cadrul UNAB, doctoratul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă.  

Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în 
regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Ministerul Educaţiei Naţionale alocă 
anual, prin hotărâre a Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de 
granturi doctorale multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. Grantul doctoral include 
cuantumul bursei individuale si costurile pentru programul de studii avansate si pentru 
programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficienţi corespunzători pe 
domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului.  

Granturile doctorale se acordă pe bază de competiţie naţională de proiecte stiinţifice 
între şcolile doctorale sau competiţie naţională de proiecte stiinţifice între conducătorii de 
doctorat, membri ai unei şcoli doctorale. Competiţiile sunt organizate în coordonarea 
Consiliului Naţional al Cercetării Stiinţifice. Numărul anual de granturi doctorale alocate 
celor două tipuri de competiţii (doctorat ştiinţific/profesional), precum şi metodologia de 
desfăsurare a competiţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat constă în procesul de 
selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care 
conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un 
moment dat. Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de 
către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. În urma propunerii 
conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai în urma 
obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.  
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Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de finanţare (buget sau taxă), 
se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere la doctorat.  

Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăsurare a acestuia – 
de la înmatricularea în ciclul de studii universitare de doctorat până la susţinerea publică a 
tezei de doctorat –  calitatea de student -doctorand, calitate asimilată celei de asistent de 
cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată.  

Concursul de admitere la doctorat se organizează simultan pentru locurile finanţate 
prin granturi de studii si pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admisi stabilindu-se în 
funcţie de media de la admitere.  

Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de admitere la doctorat sunt valabile 
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la UNAB.  

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 
studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat 
declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program 
de licenţă, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. 
Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va 
fi finanţat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat, a diplomei de 
licenţă şi, după caz, a diplomei de master, în original, la facultatea pe care doreşte să o 
urmeze, respectând termenul de depunere stabilit în prezenta metodologie.  

Doctoranzii care vor îndeplini toate obligaţiile programului de doctorat şi susţin cu 
succes teza de doctorat, vor primi titlul stiinţific de doctor.  

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, renunţare etc.) 
prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. 

Candidatul va prezenta la înscriere 2 dosare tip plic  care vor conţine următoarele 
documente:  

a. fisa de înscriere a candidatului;  

b. certificatul de nastere (copie legalizată);  

c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (copie 
legalizată);  

d. diploma de bacalaureat (copie legalizată);  

e. diploma de licenţă (copie legalizată);  

f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (copie legalizată);  
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g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare 
cu durata de minimum un an si suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (copie 
legalizată);  

h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţionala eliberat de 
catedrele de limbi straine ale universitatilor acreditate, sau adeverinţa care atestă 
efectuarea de către candidat a unui stagiu de învaţamânt sau cercetare de minimum 6 luni 
în străinătate;  

i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat 
la buget;  

j. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;  

k. copie după buletin/carte de identitate;  

l. 2 fotografi 3/4  

m. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participarilor expoziţionale şi/sau lista 
lucrarilor stiinţifice publicate;  

 

 Pe coperta fiecărui dosar se vor completa următoarele:  

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 

Ramura de ştiinţă : ARTE  

Domeniul de doctorat :  ARTE VIZUALE / ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI 

Limba străină la care susţin testul : ............... ( engleză, franceză, germană ) 

Numele, ( din certificatul de naştere ) iniţiala tatălui, prenumele (căsătorit/ ă  
....................................................................) 

Numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfăşurării 
concursului ( fix sau /  şi mobil): ........................ 

Adresa de e-mail ;;;;;;;;;;;;;.. 

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.  

Taxa de înscriere la concursul de admitere este: 

- pentru candidaţii proveniţi din Romania şi din alte state ale Uniunii Europene, 
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene   - 200 lei 

- pentru salariaţii UNAB taxa de înscriere este de    - 100 lei 
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ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat este 
următorul:  

Înscrierea la concursul de admitere : 

- Luni   09 septembrie 2013   -10,00-15,00 

- Marţi  10 septembrie 2013   -10,00-15,00 

- Miercuri 11 septembrie 2013   -10,00-15,00 

- Joi  12 septembrie 2013   -10,00-15,00 

- Vineri  13 septembrie 2013   -10,00-13,00 

 Colocviul de admitere:  - Luni 16 septembrie 2013 

Comisiile de admitere sunt propuse de consiliul şcolii doctorale şi aprobate de către 
rector. Acestea răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii de concurs.  

Comisiile de admitere pot fi organizate pe domenii de doctorat. Comisiile de 
admitere sunt constituite din conducătorul de doctorat, care a oferit locul de student-
doctorand pentru admitere şi specialişti din cadrul universităţii  

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului se vor afişa: listele nominale ale 
candidaţilor înscrisi, ordonate alfabetic; programul desfăşurării concursului; data şi ora 
începerii probei. 

Candidaţii au obligaţia sa verifice exactitatea datelor înscrise în listele afisate si sa 
sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordanţe cu datele reale.  

La intrarea în sala unde se susţine proba, candidaţii prezintă buletinul (cartea) de 
identitate şi legitimaţia de concurs. Pe parcursul desfăsurării probelor, candidaţii vor avea 
asupra lor buletinul (cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs. În sală se procedează la 
verificarea identităţii candidaţilorşi se consemnează prezenţa acestora în lista nominală.  

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o manieră 
unitară şi cuprinde: 
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Pentru : DOCTORATUL ŞTIINŢIFIC   

- Prezentarea  CV-ului  

- Activitatea de cercetare prealabilă 

- Prezentarea unui proiect de cercetare 5-7 pagini ( 13.500-14.000 semne)  care să 
cuprindă: descrierea problematicii propuse, starea cercetării, metodologia, repere 
bibliografice. 

Pentru : DOCTORATUL PROFESIONAL: 

- Prezentarea  CV-ului  cu activitatea artistică personală  

- Prezentarea unui proiect  personal propus,  3- 5 pagini (11.500 – 12.000 semne)  

- Argumente documentar – vizuale ( CD, mapă de lucrări etc.) 

 

Media probei se calculeaza ca medie a notelor acordate de catre membrii comisiei de 
interviu. Fiecare dintre membrii comisiei  acordă fiecărui candidat câte o nota de la 1 la 10. 
Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetica a notelor acordate de 
membrii comisiei.  

Nota minimă de admitere este 8 (opt). 

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se 
vor utiliza, în această ordine, urmatoarele criterii: a) media generală a anilor de studii 
universitare de lunga durată sau echivalente; b) media examenului de finalizare a studiilor 
universitare de lunga durată sau echivalente.  

Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii sau cu taxă se face strict în funcţie de 
numărul de locuri şi în ordinea mediilor obţinute.  

Eventualele contestaţii, se depun la comisia de admitere din cadrul Universitaţii, în 
termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. La probele orale nu se admit contestaţii. 
Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 
depunere a acestora. Contestaţiile vor putea fi luate în discuţie numai în situaţia neocupării 
tuturor locurilor scoase la concurs. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este 
singura în măsură să decidă asupra temeinicei contestaţiei. 

Confirmarea rezultatelor admiterii:  

Pentru a-şi confirma rezultatele, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de 
studii trebuie să depună până la începerea anului universitar , diploma de bacalaureat şi 
diploma de licenţă şi, după caz, diploma de master, în original (dacă nu au depus-o la 
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înscriere), iar cei admisi pe locurile cu taxă trebuie să plătească, până la aceeaşi dată,  
prima tranşă din taxa de studiu. Candidaţii care nu respectă aceste obligaţii sunt eliminaţi, 
locurile lor disponibilizându-se.  

DISPOZIŢII FINALE 

Candidaţii admişi vor încheia, la începutul anului universitar, un contract de studii cu 
universitatea. 

Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către senatul 
universitar iar înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizia rectorului Universităţii 
Naţionale de Arte din Bucureşti. 

După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise transferuri. 

Până la înmatricularea în anul I de doctorat, candidaţilor nu li se pot elibera 
adeverinţe care să certifice calitatea de student-doctorand, deoarece până atunci ei nu au 
relaţii instituţionale cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.  

Un student - doctorand poate urma simultan maxim două programe de studii 
universitare, indiferent de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestora. 

Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin 
concurs se restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi 
necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare, în programul de lucru cu publicul 
stabilit de universitate. 

Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să 
respecte Regulamentul privind studiile universitare de doctorat. 
 Taxa de studii pentru anul universitar 2013-2014 este de 4100 lei. 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 

 

             Avizat, 

       DIRECŢIA JURIDICĂ CONTENCIOS 

         DIRECTOR, 
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UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE 
                       BUCUREŞTI 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE*) 

pentru anul I (2013-2014) propusă de Senatul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 

  

Nr. 
crt. 

DOMENIUL 
FUNDAMENTAL 

cf. H.G. 707/ 2012  

Domeniul de 
studii 

universitare 
de doctorat 

Cifra de şcolarizare repartizată 
pentru 

  STUDII UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT                                        

în anul universitar 2013-2014 

 

Buget Taxă 
  

1. Arte  

Istoria și 
Teoria Artei 7 5   

Arte vizuale 18 10   

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 
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ANEXA 1 

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 
pentru studiile universitare de doctorat a cetăţenilor străini 
 
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admitere la toate ciclurile de studii 
universitare în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. 
 
Cetăţenii din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 
 
 pot candida la admiterea la studii universitare de doctorat  numai absolvenţii cu diplomă de 
master sau echivalentă acesteia - şi anume diploma de absolvire ori de licenţă a 
absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 
3 cicluri tip Bologna. 
- Programul se derulează în conformitate cu legislaţia din România şi se încheie cu 
susţinerea tezei şi obţinerea diplomei de doctor. Admiterea la studii universitare de doctorat 
este condiţionată de promovarea concursului de admitere organizat de instituţia 
organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). 
- Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente: 
    a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 2A 
şi 2B, completată la toate rubricile, în două exemplare; 
    b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată; 
    c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză 
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de master, după caz, 
sau echivalentul acestora); 
    d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate; 
    e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 
    f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată 
scrisoarea de acceptare la studii; 
    g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni 
incompatibile cu viitoarea profesie. 
- Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru 
care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului 
Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse 
pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o 
copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. 
Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o 
va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ 
superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, 
actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare instituţie organizatoare 
a studiilor universitare de doctorat (IOSUD). 
 La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în 
original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate 
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Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii 
Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu 
state terţe. 
 
 
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetăţeni din afara Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi Confederaţiei Elveţiene, taxele de şcolarizare sunt stabilite la nivelul de 440 
Euro/lună  
 
 
I. Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de către Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
Diplomele legalizate şi traduse în limba română vor fi recunoscute de către direcţia de 
specialitate, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Actele necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate sunt: 
- cererea pentru recunoaşterea studiilor efectuate în vederea acceptării la studii (vezi 
www.cnred.edu.ro); 
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; 
- diploma de licenţă sau echivalenta acesteia; 
- diploma de masterat sau echivalenta acesteia; 
- copia documentului personal de identificare: paşaport –paginile 1, 2, 3, 4, sau alt act de 
identitate. 
Toate documentele menţionate mai sus vor fi trimise la CNRED în copii legalizate. 
Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză şi franceză vor fi traduse în limba 
română sau în limba engleză. 
Diplomele absolvenţilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu 
Apostila Convenţiei de la Haga. 
Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 lei şi poate fi plătită prin 
Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionate datele de mai jos: 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei NAţionale 
Cod fiscal: 13729380 
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – 
DTCPMB 
Cod IBAN: RO 27TREZ7005003XXX000069 
Toate aceste documente vor fi trimise la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 
până pe 2 august 2013. 
În cazul în care candidaţii vor solicita înscrierea într-un termen mai scurt, se pot prezenta la 
sediul CNRED. 
 
Înscrierea şi examenul de admitere vor avea loc la sediul Universităţii Naţionale de Arte din 
Bucureşti în conformitate cu metodologia de admitere. 
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Documente necesare pentru înscriere: Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va 
înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu 
următoarele acte: 
1. fişa de înscriere; 
2. copia scrisorii de acceptare la studii, emisă de M.E.N., din care reies şi condiţiile în care 
va studia doctorandul (numai pentru cetăţenii non UE); 
3. un document de la serviciul consular al ţării de provenienţă a candidatului, din care să 
rezulte grafia corectă a numelui acestuia cu caractere latine; 
4. certificatul de absolvire a anului pregătitor sau substitutul acestuia, respectiv dovada 
promovării testului de limba română, în cazul în care activitatea doctorală se desfăşoară în 
limba română; 
5. declaraţie pe propria răspundere prin care studentul-doctorand arată 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 şcolare achitate 
(doar pentru doctoranzii pe cont propriu valutar); 
6. atestatul de echivalare a actelor de studii emis de M.E.N. pentru cetăţenii Uniunii 
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene; 
7. proiectul de cercetare doctorală în conformitate cu temele de cercetare propuse de 
conducătorul de doctorat; 
8. curriculum vitae; 
9. lista lucrărilor publicate; 
10. diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie tradusă şi legalizată, în 
două exemplare; 
11. diploma de licenţă (sau echivalentă), în original şi copie tradusă şi legalizată, în două 
exemplare; 
12. diploma de master (sau echivalentă), în original şi copie tradusă şi legalizată, în două 
exemplare; 
13. copia tradusă şi legalizată a certificatului de naştere, în două exemplare; 
14. copia tradusă şi legalizată a certificatului de căsătorie sau a altui act de schimbare a 
numelui, dacă este cazul; 
15. adeverinţă medicală tip din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care 
candidează; 
16. copia paşaportului; 
17. 2 fotografii ¾; 
18. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia 
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare, 
indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii 
universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare a acestora (numai pentru cetăţenii 
UE, SEE şi CE); 
19. chitanţa reprezentând taxa de înscriere; 
20. confirmarea scrisă, din partea M.E.N., a valabilităţii actelor de studii. 
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Anexa Nr. 2B
*) 

 

    *) Anexa nr. 2B înlocuieşte anexa nr. 2. 

 

  Nr. Ref. … 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

  

   

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest 

Tel. (+4021) 4056200; 4056300 

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 

(DEMANDE D'APPLICATION POUR LA LETTRE D'ACCEPTATION AUX ÉTUDES) 

(Se completează cu majuscule/to be filled in with capital letters/A completer en majuscules) 

 

    1. NUMELE ___________________________ PRENUMELE ____________________________________ 

    (SURNAMES/NOMS)                                        (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

    2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ________________________________________________________ 

    (PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTES ANTERIEUREMENT) 

 

   3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII      Ţara __________ Localitatea __________ Data 

   (DATE AND PLACE OF BIRTH/    (COUNTRY/       (PLACE/                     (DATE/ 

   DATE ET LIEU DE NAISSANCE)   PAYS)                LOCALITE)                DATE) 

|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| 

 Z  Z  L  L  A A A A 

(D D M M Y Y Y Y) 

 

    4. PRENUMELE PĂRINŢILOR __________________________________________________________ 

    (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 
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    5. SEXUL (SEX/SEXE):    |¯¯| M       |¯¯| F 

 

    6. STAREA CIVILĂ:  |¯¯| CĂSĂTORIT(Ă) |¯¯| NECĂSĂTORIT(Ă) |¯¯| DIVORŢAT(Ă) |¯¯| VĂDUV(Ă) 

                                             (MARRIED/               (SINGLE/                       (DIVORCED/         (WIDOW(ER)/ 

                                             MARIE(E))                CELIBATAIRE)              DIVORCE(E))       VEUF(VEUVE)) 

    7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE _____________ CETĂŢENII ANTERIOARE ____________ 

    (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/                                                      (PREVIOUS CITIZENSHIPS/ 

    NATIONALITE(S) ACTUELLE(S))                                            NATIONALITES ANTERIEURES) 

 

    8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE:    TIPUL ______________ SERIE _______________ NR. _________ 

    (TRAVEL DOCUMENT/                   (TYPE/TYPE)                  (SERIES/SERIE)                 (NO/NO) 

    DOCUMENT DE VOYAGE) 

 

   ELIBERAT DE ŢARA: ___________ 

   (COUNTRY ISSUED BY/ 

   EMIS PAR PAYS) 

LA DATA 

(DATE OF 

ISSUE/A) 

|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| 

 Z  Z  L  L  A A A A 

VALABILITATE _________ 

(VALIDITY/ 

 EXPIRANT LE) 

 

    9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL:     ŢARA _________________ LOCALITATEA ____________ 

    (ACTUAL PERMANENT RESIDENCE/         (COUNTRY/                         (PLACE/ 

     DOMICILE PERMANENT ACTUEL)             PAYS)                                  LOCALITE) 

 

    10. PROFESIA ____________________________ LOCUL DE MUNCĂ __________________________ 

    (PROFESSION/PROFESSION)                               (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL) 

 

    11. L'adresse complete à laquelle l'université peut envoyer la Lettre d'acceptation _______________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

 

    12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR) 

           |¯¯|   STUDII (ÉTUDES) 
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    NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés et doivent être accompagnés par les documents mentionnés à la Section V, sinon votre 

sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit être soumise dans 2 exemplaires. 

 

    I. Études 

Nom et adresse du Lycée/Université Date d'Admission/Date de Finalisation Type de Certificat reçu 

   

   

 

    II. Option d'études en Roumanie 

Option d'études en Roumanie Domaine/ 

Spécialité 

Lycée/ 

Université 

Langue 

d'enseignement 

Je désire suivre le cours préparatoire de langue Roumaine 

(Pour OUI il faut mentionner l'Université) 

OUI NON 

Préuniversitaire, classe      

Universitaire      

Master      

Spécialisation      

Doctorat      

 

    III. Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 

Langue Écrit Parlée Institution qui a émis le certificat 

Roumain    

    

    

 

    IV. Déclaration du solliciteur 

    Je me suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles et des universités, ainsi que les règles de 

cohabitation sociale. 

    J'ai pris note que la valeur des taxes d'études peut être changée pendant l'année d'études et qu'il faut les payer, en devise étrangère, 9 mois en avance pour les 

cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels. 

    Je comprends et j'accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification. 
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    V. Annexes 

    1. Photocopies et traductions légalisées des certificats d'études; 

    2. La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour les solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer 

d'un autre pays (photocopies et traductions légalisées). 

    3. Photocopie et traductions légalisées de l'acte de naissance; 

    4. Photocopie du passeport; 

    5. Certificat médical (traductions légalisées dans une langue de circulation internationale). 

 

    À mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original. 

  

    Date ............................... Signature ........................ 

 

 REZERVATĂ AUTORITĂŢILOR  

  OBSERVAŢII  

AUTHORITY ONLY (OBSERVATION) RESERVE AUTORITES 

 

    NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés et doivent être accompagnés par les documents mentionnés à la Section V, sinon votre 

sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit être soumise dans 2 exemplaires. 
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  Anexa Nr. 2A
*) 

 

    *) Anexa nr. 2A înlocuieşte anexa nr. 2. 

 

  Nr. Ref. … 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 

  

   

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE 

GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS 

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest 

Tel. (+4021) 4056200; 4056300 

  

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 

(APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES) 

(Se completează cu majuscule/to be filled in with capital letters/A completer en majuscules) 

 

    1. NUMELE ___________________________ PRENUMELE ____________________________________ 

    (SURNAMES/NOMS)                                       (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

    2. NUMELE PURTATE ANTERIOR ________________________________________________________ 

    (PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTES ANTERIEUREMENT) 

 

   3. LOCUL ŞI DATA NAŞTERII      Ţara __________ Localitatea __________ Data 

   (DATE AND PLACE OF BIRTH/    (COUNTRY/       (PLACE/                     (DATE/ 

   DATE ET LIEU DE NAISSANCE)   PAYS)                LOCALITE)                DATE) 

|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| 

 Z  Z  L  L  A A A A 

(D D M M Y Y Y Y) 

 

    4. PRENUMELE PĂRINŢILOR __________________________________________________________ 

    (PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 
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    5. SEXUL (SEX/SEXE):    |¯¯| M       |¯¯| F 

 

    6. STAREA CIVILĂ:  |¯¯| CĂSĂTORIT(Ă) |¯¯| NECĂSĂTORIT(Ă) |¯¯| DIVORŢAT(Ă) |¯¯| VĂDUV(Ă) 

                                             (MARRIED/               (SINGLE/                       (DIVORCED/         (WIDOW(ER)/ 

                                             MARIE(E))                CELIBATAIRE)              DIVORCE(E))       VEUF(VEUVE)) 

 

    7. CETĂŢENIA (CETĂŢENIILE) ACTUALE _____________ CETĂŢENII ANTERIOARE ____________ 

    (ACTUAL CITIZENSHIP(S)/                                                      (PREVIOUS CITIZENSHIPS/ 

    NATIONALITE(S) ACTUELLE(S))                                            NATIONALITES ANTERIEURES) 

 

    8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE:    TIPUL ______________ SERIE _______________ NR. _________ 

    (TRAVEL DOCUMENT/                   (TYPE/TYPE)                  (SERIES/SERIE)                 (NO/NO) 

    DOCUMENT DE VOYAGE) 

 

   ELIBERAT DE ŢARA: ___________ 

   (COUNTRY ISSUED BY/ 

   EMIS PAR PAYS) 

LA DATA 

(DATE OF 

ISSUE/A) 

|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯|¯¯| 

 Z  Z  L  L  A A A A 

VALABILITATE _________ 

(VALIDITY/ 

 EXPIRANT LE) 

 

    9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL:     ŢARA _________________ LOCALITATEA ____________ 

    (ACTUAL PERMANENT RESIDENCE/         (COUNTRY/                         (PLACE/ 

     DOMICILE PERMANENT ACTUEL)             PAYS)                                   LOCALITE) 

 

    10. PROFESIA ____________________________ LOCUL DE MUNCĂ __________________________ 

    (PROFESSION/PROFESSION)                               (WORK PLACE/LIEU DE TRAVAIL) 

 

    11. The complete address where the Ministry of National Education can send you the Letter of Acceptance ____ 

    _____________________________________________________________________________________ 

 

    12. MOTIVAŢIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR) 

           |¯¯|   STUDII (STUDIES) 
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    NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V, otherwise your request will 

not be processed. The application must be submitted in 2 copies. 

 

    I. Education Background 

Name and Location of the Secondary School/University Date of Admission/Date of Completion Type of Certificate issued 

   

   

 

    II. Studies applied in Romania 

Studies applied 

in Romania 

Branch/ 

Speciality 

High School/ 

University 

Language of 

instruction 

I apply for the Romanian language course (For YES you 

have to mention the University) 

YES NO 

Secondary, in the grade      

Undergraduate      

Master      

Specialization      

Doctorate      

 

    III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) 

Language Writing Speaking Institution that issued the certificate 

Romanian    

    

    

 

    IV. Statement of the applicant 

    I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well as those for social life. 

    I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be payed, in free currency, in advance for a period of at least 9 

months for full time courses and at least 3 months for part time courses. 

    I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. 

 

    V. Annex 
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    1. Photocopy and authenticated translation of the certificate of studies; 

    2. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those wishing to continue studies started in 

other countries (photocopy and authenticated translation) 

    3. Photocopy and authenticated translation of the birth certificate; 

    4. Photocopy of the passport; 

    5. Medical certificate (translated in a language widely spread internationally). 

 

    On my arrival in Romania I should submit the original documents. 

 

    Date ............................... Signature ........................ 

 

 REZERVATĂ AUTORITĂŢILOR  

  OBSERVAŢII  

AUTHORITY ONLY (OBSERVATION) RESERVE AUTORITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    NOTE: All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned in Section V, otherwise your request will 

not be processed. The application must be submitted in 2 copies. 


