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Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

doctorat în Universitatea Națională de Arte din Bucureşti are la bază următoarele acte normative:  

 

• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

• HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior 

pentru anul universitar 2017 – 2018.  

• HG nr. 681/ 2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare 

a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice;  

• ORDIN nr. 6.121 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor 

de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ 

superior din străinătate  

• ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018  

• OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul 

naţional de învăţământ;  

• ORDIN Nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat - publicat în: monitorul oficial nr. 

1071 din 30 decembrie 2016  

• Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor 

străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, 

dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate  

• OMENCŞ nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil 

în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de stat şi 

particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar 

de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

441/2001, cu modificările ulterioare;  

• Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul 

Uniunii Europene  

 

în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București, 

 

Senatul Universității Naționale de Arte din București aprobă prezenta Metodologie a 

desfăşurării concursului de admitere în ciclul III – studii universitare de doctorat. 

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, căreia 

Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de 

încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate 
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de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să 

organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.  

  Universitatea Națională de Arte din București are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea 

artistică și științifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de 

pregătire iniţială în sistemul L-M-D (Licenţa, Master, Doctorat) şi prin programe de pregătire 

continuă. 

 

 

CAPITOLUL I 

          PRINCIPII GENERALE 

 

 Art.1.   Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti organizează doctorat în domeniul Arte 

Vizuale, iar programele de studii sunt de două tipuri: 

-  doctorat ştiinţific 

- doctorat profesional  

Art.2.  Admiterea  în ciclul III de studii universitare de doctorat la Universitatea Naţională de 

Arte din Bucureşti, se organizează pe bază de concurs în baza prezentei metodologii, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(1) 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 și absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către 

direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de master.  

(2) La ciclul de studii universitare de doctorat se pot prezenta la admitere, în aceleaşi 

condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, 

cetăţenii străini  ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 

 Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 

Direcţia de specialitate - CNRED din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării, înainte de înscrierea 
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candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de 

recunoastere a studiilor.  

(3) La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte  

din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), 

absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în 

afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate – CNRED din cadrul Ministerului 

Educaţiei și Cercetării.  

(4) Candidații cetățeni străini şi cetăţenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene, 

ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor depune la 

secretariatul universităţii, documentele prezentate în Anexa 1, a acestei metodologii. 

  Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă 

persoană pe bază de procură. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-

un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă 

sau master.  

Art.3 Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de 

doctorat şi de şcoala doctorală. 

Art.4. 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 și Cercetării. 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.  

Art.5. 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 L 49/2013, art. 12). Depăşirea acestui termen conduce în mod automat la 

exmatriculare.  

Art.6. 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 
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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 Universității Naționale de Arte din București, doctoratul este organizat la forma de 

învăţământ cu frecvenţă.  

Art.7.  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 și Cercetării 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. 

Art.8.  Admiterea candidaţilor la doctorat, se face prin concurs și se susține în limba română. 

Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăsurare a acestuia – de la 

înmatricularea până la susţinerea publică a tezei de doctorat sau până la exmatriculare – calitatea de 

student-doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă 

determinată.  

Art.9. Concursul de admitere la doctorat se organizează simultan pentru locurile finanţate prin 

granturi de studii și pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admiși stabilindu-se în funcţie de media 

de la admitere.  

Rezultatele obţinute de candidaţi la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii 

de clasificare numai la Universitatea Națională de Arte din București.  

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student doctorand 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 doctorat. Candidatul 

declarat admis la mai multe universități optează pentru programul de studii care va fi finanţat prin 
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granturi de studii prin depunerea diplomelor în original (de licenţă , master), la universitatea  pe care 

doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit în prezenta metodologie.  

Studenții doctoranzi care vor îndeplini toate obligaţiile programului de doctorat şi susţin cu 

succes teza de doctorat, vor primi titlul știinţific de doctor.  

 

                                                      CAPITOLUL II 

      ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

Art.10. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatul școlii doctorale 

în perioada 14 - 18 septembrie 2020. 

Art.11.Candidații vor prezenta un dosar cu șină, pe care se înscriu datele de indentificare, 

inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon, conținând următoarele documente:  

a. fișa de înscriere a candidatului ( conform anexelor sau pe www.unarte.org ) 

În vederea completării registrului matricol unic, fiecare candidat înscris la concursul de 

admitere va completa, în mod obligatoriu această fişă. 

  În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu  

caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în 

vederea oferirii de servicii educaționale exclusive în interiorul Universității Naționale de Arte din 

București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de 

e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica în fișa de 

înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil. 

b. certificatul de naștere (în original și copie); 

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

d. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);  

e. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);  

f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (în original și copie);  

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de 

minimum un an și suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (în original și copie);  

http://www.unarte.org/
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h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională eliberat de catedrele 

de limbi străine ale universităților 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. chitanța reprezentând taxa de înscriere  în cuantum de 250 lei; 

k. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic și didactic auxiliar aflat în activitate 

sau pensionat, pentru candidaţii care se află în această situaţie. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de 

înscriere la admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămin. Scutirea de la plata acestor taxe se 

face numai pe baza documentelor doveditoatre prezentate de candidați. 

 l. buletin/carte de identitate (în original și copie);  

m. 4 fotografii recente, cu dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică, color, nedecupate;  

n. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor 

știinţifice publicate. 

o. adeverință medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de familie, din care  să rezulte 

că sunt apți pentru înscrierea la studii – (în original și copie) 

p. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic, 

semnat și în format electronic, pe CD  

Notă: Conform  OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de 

depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu 

originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. 

 În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor solicitate 

la dosar, candidaţii trebuie să prezinte actele în original.  

   Art.12. Taxa de înscriere la concursul de admitere  pentru candidaţii proveniţi din România şi din 

alte state ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene - 250 lei, 

care se achita la orice sucursală sau agenție a Bancii Comerciale Române, în contul IBAN 

RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului 

de studii și a tipului de taxă (înscriere); 
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 CAPITOLUL III 

    ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art.13.  Admiterea în anul I, la ciclul universitar de doctorat, la Universitatea Naţională de 

Arte din Bucureşti, se face prin concurs în baza prezentei metodologii, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare. Ciclul de studii universitare de doctorat din Universitatea Naţională de Arte din 

Bucureşti, poartă denumirea de DOCTORAT ÎN DOMENIUL ARTE VIZUALE. Durata studiilor 

este de regulă, 3 ani. 

 Art.14. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o singură 

sesiune. Se va desfășura în perioada 22 - 23 septembrie 2020. 

 Art. 15. În vederea informării candidaţilor la concursul de admitere, în curtea universităţii se 

va organiza “Panoul admiterii“, în cadrul căruia vor fi prezentate, prin afişare, informaţii, recomandări 

şi indicaţii utile pentru candidaţi. Materialele afişate vor aduce la cunoştinţa candidaţilor precizări de 

detaliu privind organizarea concursului de admitere, numărul de locuri, condiţiile de înscriere, 

organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi normele care trebuie să fie respectate pe parcursul 

desfăşurării concursului. 

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Universitatea  

Naţională de Arte din Bucureşti se organizează în mod unitar pe baza unor reglementări proprii care 

vor fi publice prin afişare la sediul universității. 

 Art. 16. Toate informaţiile privind concursul de admitere vor fi publicate şi pe pagina web a 

universităţii. 

 Art. 17. Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, prin decizia 

rectorului se numeşte comisia de admitere pe universitate. În componenţa acesteia intră rectorul, 

directorul școlii doctorale, prorectorul, decanii facultăţilor, şi alte cadre didactice. Rectorul numeşte 

ca secretar al comisiei, un cadru didactic. 

 Art. 18. La nivelul școlii doctorale se va constitui comisia de admitere, condusă de un 

preşedinte, de regulă, directorul școlii doctorale și din conducătorii de doctorat, precum şi din alte 

cadre didactice din universitate. Preşedintele comisiei de admitere numeşte un secretar al comisie.

 Art. 19. Comisia de admitere a școlii doctorale se numește prin decizia rectorului, cu cel  mult 

10 zile înainte de începerea concursului şi este subordonată comisiei de admitere de la nivelul 

universităţii. 
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 Art. 20. Comisia de admitere a școlii doctorale este direct răspunzătoare de organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere, inclusiv de asigurarea caracterului secret al acestuia. 

 Art. 21. Comisia de admitere a școlii doctorale are obligaţia să asigure concordanţa între 

informaţiile referitoare la concursul de admitere afișate pe pagina web a universităţii. 

 Art. 22. Comisia de admitere pe universitate va efectua instruirea comisiei școlii doctorale şi 

va verifica permanent modul în care acestea îşi îndeplinește atribuţiile şi sarcinile repartizate. Se 

recomandă comisiei de admitere să-şi întocmească un program de lucru detaliat şi să ia măsuri pentru 

organizarea activităţii şi instruirea întregului personal didactic antrenat în organizarea şi desfăşurarea 

concursului. 

 

                                                               CAPITOLUL IV 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art.23. Cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului de admitere se vor afişa: listele 

nominale ale candidaţilor înscriși, ordonate alfabetic; programul desfăşurării concursului; data şi ora 

începerii probei. 

Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze 

comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordanţe cu datele reale.  

La intrarea în sală unde se susţine proba, candidaţii prezintă buletinul (cartea) de identitate şi 

legitimaţia de concurs. Pe parcursul desfăşurării probelor, candidaţii vor avea asupra lor buletinul 

(cartea) de identitate şi legitimaţia de concurs. În sală se procedează la verificarea identităţii 

candidaţilor şi se consemnează prezenţa acestora în lista nominală.  

 Art.24. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o 

manieră unitară şi cuprinde: 

Pentru : DOCTORATUL ȘTIINȚIFIC   

- 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. 
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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 către membrii comisiei de admitere. 

Fiecare dintre membrii comisiei acordă fiecărui candidat câte o notă de la 1 la 10. Media generală de 

admitere se constituie ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.  

Nota minimă de admitere este 7 (șapte). 

Art.25. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor 

utiliza, în această ordine, următoarele criterii:  

a) media generală a anilor de studii universitare de lungă durată sau echivalente; 

b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de lungă 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.  

Art.26. Eventualele contestaţii cu privire la desfășurarea concursului de admitere, 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. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este 

singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiei. 

Art.27. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, 

generându-se cel puţin două tipuri de liste: 

    a)   liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

    b)  liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor 

care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

 

 

, 
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  (2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

    a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului 

de locuri repartizate; 

    b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri 

repartizate; 

    c) lista candidaţilor respinşi. 

    Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se afişează pe domenii de 

studii şi Şcolii Doctorale, la Avizierul Şcolii Doctorale. (art. 63 și 64 din Ordinul 6102/2016) şi pe 

pagina web a universităţii. 

Art.28. Pentru a-şi confirma rezultatele, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget 

trebuie să achite taxa de înmatriculare și semnează contractual de școlarizare, iar cei admişi pe locurile 

cu taxă trebuie să achite taxa de înmatriculare, și prima tranşă a taxei de studii și semnează contractul 

de școlarizare. 

Candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, 

diploma de disertație/ adeverința pentru candidații care au promovat examenul de master în sesiunile 

anului universitar curent.  

NEPREZENTAREA diplomei de disertație sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a 

candidatului declarat admis până la data de 25 septembrie 2020, duce la pierderea locului finațat de 

la bugetul de stat. 

Candidaţii care nu respectă aceste obligaţii pierd dreptul de înmatriculare, locurile lor 

disponibilizându-se.  

 

CAPITOLUL V 

 DISPOZIŢII FINALE 

Art.29. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă – din partea 

candidaților – a prezentei metodologii. 

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 Consiliul Școlii 

Doctorale ( CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat ( CSUD).  

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

Art.30. 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 mai scurt timp şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare, în programul 

de lucru cu publicul stabilit de universitate. Candidații declarați respinși își vor ridica personal dosarul 

cu acte, pe baza BI/CI și a legitimației de concurs de la secretariatul școlii doctorale. 

Art.31. Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte 

Regulamentul privind studiile universitare de doctorat. 

 Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege și de prezenta 

Metodologie, se suportă de către studenți. 

 Art.32. Taxa de studii pentru anul universitar 2020-2021 este de 4.300 lei/an. 

 

 

 Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 13.05.2020,  

conform Hotărârii nr. 26. 

 

                 RECTOR,                                                                        DIRECTOR CSD, 

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu                                 Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu 
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UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

     CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

PROGRAMUL  ÎNSCRIERILOR 

LA CONCURSUL DE ADMITERE  

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE  

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

NR. 

CRT. 
ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 14 septembrie 2020 10,30 – 15,00 

2 Marţi 15 septembrie 2020 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 16 septembrie 2020 10,30 – 15,00 

4 Joi 17 septembrie 2020 10,30 – 15,00 

5 Vineri 18 septembrie 2020 10,00 – 13,00 
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UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

ANEXA 1 

 

 

 STUDII UNIVERSITARE  

DE DOCTORAT  PENTRU CETĂŢENII 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 (tip plic) de candidatură va conţine următoarele documente:  

a) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii conform anexelor ( www.unarte.org.) 

În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu  

caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în 

vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din 

București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de 

e-mail, număr contact, etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica în fișa de 

înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil. 

b) certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată în limba română; 

c) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (carte de identitate), copie și traducere legalizată 

în limba română; 

 d)  copie după paşaport (copie după primele 3 pagini), valabil cel puţin 6 luni după data la care 

este eliberată Scrisoarea de acceptare la studii. 

  e)  certificatul de căsătorie, sau alt document care atesă schimbarea numelui, în copie și traducere 

legalizată în limba română (dacă este cazul); 

 

 

 f) scrisoarea de acceptare la studii, emisă de M.E.C., din care reiese şi condiţiile în care va studia  

http://www.unarte.org/
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doctorandul (numai pentru cetăţenii non UE),  prevăzută în anexă completată la toate rubricile, în două 

exemplare, cu fotografie; 

g).certificatul / atestatul de absolvire a anului pregătitor, respectiv dovada promovării testului de 

limba română. 

h). original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului 

acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

 i) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

 j) original plus copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, 

autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă, sau copie şi traducere legalizată a 

adeverinţei care atestă promovarea examenului de master, pentru absolvenţii anului curent; 

  k) foile matricole, în original plus copie şi traducere legalizată în limba română, aferente studiilor 

efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii; 

 l) atestatul de echivalare a actelor de studii emis de M.E.C. pentru cetăţenii Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene; 

m) certificatul medical/ adeverință medicală, în original (în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă 

de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu statutul de student- doctorand;  

Adeverința este valabilă 1 lună de zile de la data eliberării. 

 n) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/ sau pașaport 

eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat; 

 o) curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor 

știinţifice publicate. 

p) proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic, 

semnat și în format electronic, pe CD  

 r) 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); 

  s) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate;  

  ș) chitanţa eliberată de către bancă, din care să rezulte achitarea taxei de înscriere la concursul de 

admitere (250 de lei). Taxa de înscriere se achită la orice sucursală sau agenție a Bancii 

Comerciale Române, în contul IBAN RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea numelui, 

CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă (înscriere); 

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018,  candidații  la bursele oferite de statul român (români 

de pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor  de înscriere, de înmatriculare, etc. 
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În perioada 17 august – 4 septembrie 2020 , Universitatea Națională de Arte din București  

pune la dispoziția candidaților, posibilitatea trimiterii scanate a documentelor (pentru verificare 

prealabilă a acestora),  la e-mail : international@unarte.org  

Dosarul  de înscriere cu documentele în original va fi depus la secretariatul Școlii doctorale, 

în momentul înscrierii la admitere, conform calendarelor afișate. 

Dosarele incomplete, care nu au în componența lor documentele solicitate în prezenta 

Metodologie, nu sunt acceptate pentru înscriere. 

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care 

optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului  Educației și 

Cercetării - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, 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 completată de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite 

Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.  

   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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:international@unarte.org


17 
 

 

 

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

ANEXA 2 

 

Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de către  

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) 

 
Diplomele traduse în limba română și legalizate vor fi recunoscute de către Direcţia de 

specialitate, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din 

cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

Acte necesare  

1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande 

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: 

• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, 
italiană 

• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în 
celelalte limbi străine 

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să 
rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul 
de studii nu este menționat pe diplomă: 

• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, 
italiană 

• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în 
celelalte limbi străine 

4. Documente personale de identificare, în copie: 

• paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate 

• dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ 
franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi) 

 Alte documente relevante, dacă este cazul 

• adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica 
Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008 

 

Pentru informaţii suplimentare: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-
admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania 

 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/EN/11b_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat-dppd_2020_en.doc
https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/FR/11b_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat-dppd_2020_fr.doc
https://mecc.gov.md/ro/content/autentificare-si-recunoasterea-actelor-de-studii-0
https://mecc.gov.md/ro/content/autentificare-si-recunoasterea-actelor-de-studii-0
https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania
https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania
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ATENŢIE ! 
 

 

Pe coperta dosar se vor completa următoarele:  

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 

Domeniul de doctorat :  ARTE VIZUALE  

Doctorat de tip: ȘTIINȚIFIC/PROFESIONAL 

Numele, iniţiala tatălui, prenumele (în ordinea din certificatul de naştere), numele de  

căsătorie ( dacă este cazul ). 

Numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul desfăşurării 

concursului ( fix sau / şi mobil): 

Adresa de e-mail 

Pe spatele fotografiilor se va trece numele şi prenumele 

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.  
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

ADMITERE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2020 

DATE PERSONALE: 

C.N.P.                           

NUMELE DE FAMILIE DIN CERTIFICATUL DE NAȘTERE   

PRENUMELE   

PRENUMELE TATĂLUI   

PRENUMELE MAMEI   

DATA NAȘTERII   

Anul Luna Ziua Tara de 

origine 

Județul Localitatea 

STAREA CIVILĂ Căsătorit   

Necăsătorit   

Divorțat(ă)/Văduv(ă)   

CETĂȚENIA Română, cu domiciliu în 

România/străinătate 

  

Alte cetățenii   

Cetățenie anterioară, dacă este cazul   

ETNIA     

DOMICILIUL STABIL Țara   

Județul   

Orașul/Comuna/Satul   

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, 

apartament,sector) 

  

ACTUL DE IDENTITATE/ 

PAȘAPORT 

CI/Pașaport   

Seria   

Numărul   



20 
 

Eliberat   

Data eliberării   

Perioada de valabilitate   

DATE DE CONTACT telefon   

adresă e-mail   

CANDIDAT CARE SE 

ÎNCADREAZĂ ÎN 

CATEGORIA 

PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 

Se bifează numai de către persoanele 

aflate în această situație, pe baza de 

documente 

  

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI 

STUDIILE DE LICENŢĂ 

ABSOLVITE 

Țara   

Localitatea   

Județul   

Denumirea instituției de învățământ 

superior 

  

Facultatea   

Domeniul/Profilul   

Programul de studii/Specializarea   

Titlul obținut   

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)   

Forma de finanțare a studiilor 

(buget/taxa) 

  

Durata studiilor(număr de ani sau număr 

de semestre,după caz) 

  

Anul absolvirii   

Media de absolvire a facultății   

Media examenului de licență   

Țara   
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STUDIILE DE MASTER 

ABSOLVITE 

Localitatea   

Județul   

Denumirea instituției de învățământ 

superior 

  

Facultatea   

Domeniul/Profilul   

Programul de studii/Specializarea   

Titlul obținut   

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)   

Forma de finanțare a studiilor 

(buget/taxa) 

  

Durata studiilor(număr de ani sau număr 

de semestre,după caz) 

  

Anul absolvirii   

Media de promovare a studiilor   

Media examenului de disertație   

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE ACTELOR DE STUDII 

Tipul (ultimele studii absolvite) -

denumirea (diploma/diploma de 

licență/echivalenta/diploma de master) 

  

Seria   

Numărul   

Emitentul   

Anul emiterii   

Supliment la diplomă/ Foaie matricolă 

care însoțește actul de studii 

  

 OPȚIUNEA CANDIDATULUI 

OPȚIUNEA 

CANDIDATULUI 

Domeniul fundamental   

Domeniul de doctorat   
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Conducător de doctorat   

FORMA DE FINANȚARE Cu frecvență, buget cu bursă   

Cu frecvență, buget fără bursă   

Cu frecvență, cu taxă   

DOCTORAT ÎN COTUTELĂ Națională   

Internațională   

Interdisciplinară   

Profesorul coordonator în cotutelă   

Coordonator de doctorat în cadrul IOSUD 

- UNARTE 

  

Domeniul de doctorat   

TEMA DE DOCTORAT CU 

CARE SE ÎNSCRIE LA 

ADMITERE 

  

LIMBI STRĂINE 

CUNOSCUTE 

  

  

DECLARAȚIE Subsemnatul, declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate 

în această fișă. Mă oblig să anunț orice modificare în ceea ce privește 

datele declarate.                                                                                            

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în vederea 

oferirii de servicii educaționale  în interiorul Universității Naționale de Artă din București (completare dosare înscriere, 

întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin, burse și alte 

beneficii, date de contact incluzând numărul de telefon, adresa de e-mail, vocea și imaginea (audio-video) prin utilizarea 

platformelor on-line, informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe platformele on-line, semnatura 

olografă, etc), iar aceste date corespund realității. 

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus menționate 

necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării și informării mele. Am luat la cunoștință 

că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 

a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul  informării  Universităţii  Naționale de Arte 

din București cu privire la aceste date (informare atașată) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal 

să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate. 

   VERIFICAT SECRETAR, __________________ 
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INFORMARE 
 

 
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin Budișteanu, 

nr.19, sector 1,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din 

București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele 

personale care îi sunt furnizate. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: 

1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii şi 

derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București (completare 

dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și eliberare documente 

universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de 

cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în vederea admiterii, etc); 

2)  în vederea  îmbuntătăţirii  modului  de  comunicare  cu  studenţii,  prin intermediul poştei electronice, 

a platformelor on-line, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor 

contractuale dintre dumneavoastră şi Universitate. 

3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice. 

Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, 

universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră,  întrucât  poate  fi  pusă  în  

imposibilitatea  de  a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional. Informaţiile 

înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

- persoana vizată; 

- partenerii contractuali ai operatorului; 

- instituţii de învăţământ şi educaţie; 

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, 

beneficiaţi  de  dreptul  de  acces,  de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 

ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când  prelucrarea  datelor  de  către  

Universitatea Națională de Arte din București  este  obligatorie.  Pentru  exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 

adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale de Arte 

din București,  care  va  înainta  solicitarea  dumneavoastră conducerii Universității. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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         Nr. 

Ref…………….. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE 

GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS 

DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES 
 

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 

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES 
( Se completează cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ à completer en majuscules) 

 

 
1. 

NUMELE_______________________________________________PRENUMELE______________________________________________________
____ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

 
2. NUMELE PURTATE 

ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS) 

 

 
3. LOCUL ȘI DATA NAȘTERII  Țara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LIEU)                                               (DATE/DATE)                  Z        Z         L         L        A        

A         A        A 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        

Y         Y        Y ) 

 

 
4. PRENUMELE 

PĂRINȚILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 

 

5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                     F  
 

 

6. STAREA CIVILĂ :                                    CĂSĂTORIT(Ă)                   NECĂSĂTORIT(Ă)                       DIVORȚAT (Ă)                    VĂDUV(Ă) 
      (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)                            (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     

(WIDOWER)/VEUV(VEUFE)) 

 

 

7. CETĂȚENIA (CETĂȚENIILE) ACTUALE_________________________________CETĂȚENII 
ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 

 

 

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ 
NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SÉRIE)                                                         (NO/NO) 

 
 

ELIBERAT DE ȚARA:__________________________ LA DATA                                                                                      

VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALIDITY/EXPIRANT LE) 

 
 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ȚARA _______________________________ 

LOCALITATEA_________________________________________ 
(PERMANENT RESIDENCE/DOMICILE             (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 

PERMANENT ACTUEL) 
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10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE 
MUNCĂ____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 

 

11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE  

(THE  COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENT TO YOU / L'ADRESSE COMPLÈTE OÙ ON PEUT ENVOYER LA LETTRE D`ACCEPTATION)  

 

____________________________________________________________________________________________________________

________ 
 
12. EMAIL/ COURRIEL: 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

 

13. MOTIVAȚIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)   
 STUDII (STUDIES / ÉTUDES) 

 

I. Previous education / Études précédentes (Fill in all columns which are applicable to you/ Remplez 

toutes les colonnes qui vous concernent) 

Certificate issued/ 

Certificat reçu 

Country/ 

Pays 

Name of School/ Nom du Lycée/université   Year of admission/ Year 

of graduation 

Année d̕admission/Année 

d̕obtention du diplôme 

    

    

    

 

II. Studies applied for in Romania / Option d’études en Roumanie 

Studies applied in Romania 

 

Option d’études en 

Roumanie 

Branch 

/Speciality 

 

Domaine 

/Spécialité 

High School/ 

University 

 

Lycée / Université 

Language of 

instruction 

 

Langue 

d’enseignement 

I apply for the Romanian 

language course (For YES you 

have to mention the University) 

 

Je désire suivre le cours 

préparatoire de langue 

Roumaine (Pour OUI il faut 

mentionner l’Université) 

YES / OUI NO / NON 

Secondary, in the grade 

Pré-universitaire, classe 

     

Undergraduate 

Universitaire 

     

Master 

 

     

Postgraduate medical 

education/ Études médicales 

postuniversitaires 

     

Ph.D. 

Doctorat 

     

 

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

                       Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 

Language 

Langue 

Writing 

Écrit 

Speaking 

Parlée 

Institution that issued the certificate 

Institution qui a émis le certificat 

Romanian    

    

    

IV. Statement of the applicant / Déclaration du solliciteur 

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. / Je 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. 
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I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be paid, 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. / 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.  

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et j’accepte que toute 

information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification. 

V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread language) 

     Annexes (photocopies et traductions légalisées des documents, dans une langue de circulation internationale) 

1. The certificate of studies / Les certificats des études. 

2. The birth certificate / L’acte de naissance. 

3. Passport / Passeport 

4. Medical certificate / Certificat médical. 

5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and  for those 

wishing to continue studies begun in other countries / 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. 

 

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

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

Date ______________________________     Signature  ________________________________ 

 


