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ADMITERE LA DOCTORAT 2017
INSTRUCȚIUNI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
1. PREAMBUL
Pentru admiterea la doctorat în anul universitar 2017/2018, sesiunea Septembrie 2017, Ministerul
Educației Naționale a repartizat pentru IOSUD-UTBv un număr de 2 locuri de studii doctorale,
fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, cu școlarizare în limba română.
Înscrierea, respectiv admiterea candidaților se face exclusiv în domeniile de doctorat acreditate la
UTBv (https://admitere.unitbv.ro/domenii_doctorat.htm). Lista conducătorilor de doctorat pe
domenii, cu numărul maxim de poziții libere pentru admiterea la doctorat, este postată la
adresele:
http://www.unitbv.ro/doctorat/Domeniiconducatori.aspx
http://www.unitbv.ro/Portals/31/Admitere/Admitere2017/Liste%20Conducatorinumar%20doctoranzi-pozitii%20disponibile-1%20august%202017-RO.pdf
Admiterea la doctorat pentru aceste locuri se face în baza Metodologiei de școlarizare a
românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără
plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără
bursă, începând cu anul universitar 2017/2018, aprobată prin Ordinul comun MEN
(3900/16.05.2017), MAE (A10/2016/26.05.2017) –MRP (C/129/07.06.2017), care poate fi
consultată la adresa:
http://www.unitbv.ro/ori/Studen%C8%9Bistr%C4%83ini/Rom%C3%A2nidepretutindeni.aspx
2. EXTRAS DIN METODOLOGIA MEN
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 1.
(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine
română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit.
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și
cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Articolul 2.
În baza prezentei Metodologii, în învățământul superior de stat din România, la programe de
studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, cu predare exclusiv în limba română,
românii de pretutindeni pot beneficia de:
2.1.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a
universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității
de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de
instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de
pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a
României;
2.2.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri
a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității
de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de
instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de
pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a
României.
Articolul 3.
Anul pregătitor de limba română
(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare
de licență, masterat și doctorat, vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(3) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte
nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel
minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor.
Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de
învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru
cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii
Române sau prin Institutul Cultural Român.
SECȚIUNEA III – Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de
DOCTORAT, începând cu anul universitar 2017-2018
Articol 21.
1. Condiții de eligibilitate
a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv
absolvenții de studiii universitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte
state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.
c) În cazul în care instituțiile de învățământ superior vor întâmpina dificultăți în procesul de
evaluare a dosarelor, pot transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail:
verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea
obținerii aprobării de școlarizare.

2. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat
c) Dosarul de candidatură cuprinde actele menționate în metodologia de admitere, proprie
fiecărei instituții de învățământ superior și va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite
de acestea, pe locurile alocate românilor de pretutindeni.
d) Selecția candidaților se va realiza de instituțiile de învățământ, conform metodologiilor
proprii de admitere;
f) Candidații admiși vor confirma locul conform procedurii stabilite de fiecare instituție de
învățământ superior;
g) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. MEN, MRP și MAE pot
solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 23.
(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost
admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de
învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
Articolul 24.
Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor
de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, li se asigură următoarele facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară,
după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și
bursă lunară, după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita
subvenției alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alte tipuri de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 27.
Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în

regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale
în vigoare.
Articolul 28.
Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se
retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în
cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de
învățământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum
și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
Articolul 29.
(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul
studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de
învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul
universitar următor.
3. INFORMAȚII UTILE SPECIFICE UTBv
Informații privind admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni sunt disponibile la:
https://admitere.unitbv.ro/ROP.htm
Metodologia de admitere la doctorat în IOSUD-UTBv (utilă pentru a extrage informațiile
necesare conform Art.21 din Metodologia specifică MEN) este disponibilă la adresa:
http://www.unitbv.ro/Portals/31/Admitere/Admitere2017/Metodologie%20admitere%20doctorat
%202017.pdf
Documentele necesare pentru înscrierea la admiterea la doctorat a ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI sunt detailate într-un document dedicat separat.
Detalii punctuale privind
-

Calendarul admiterii 2017

-

Candidații eligibili

-

Desfășurarea concursului

-

Criteriile de admitere

sunt disponibile pe:
-

site-ul ADMITERE UTBv

https://admitere.unitbv.ro/doctorat.htm
-

site-ul Școlii Doctorale Interdisciplinare

http://www.unitbv.ro/doctorat/Admitere/Admitere2017.aspx
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor accesa platforma de admitere on-line pentru
preînregistrare și vor prezenta ulterior, la secretariatul SDI, într-un dosar plic, următoarele acte:
1. cererea de înscriere și fişa de înscriere – formulare tip - disponibile la secretariatul SDI sau pe
website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2);
2. certificatul de competenţă lingvistică –fotocopie;
3. carte de identitate din ţara de origine –fotocopie;
4. copia paşaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar - copie după
primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are şi cetăţenie română se depun copii ale ambelor
pașapoarte;
5. certificatul de naştere tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională
(engleză sau franceză) – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu
originalul;
6. certificatul de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională
(engleză sau franceză) sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată
sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
Pentru candidatele căsătorite înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
7. declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României
(Anexa 3);
8. declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, (cu excepţia cetăţenilor din Republica
Moldova) (Anexa 4);
9. diploma de Bacalaureat sau echivalentă de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal şi traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională
(engleză sau franceză) – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu
originalul;
10. diploma de licenţă sau echivalentă acesteia și foaia matricolă* şi traducere în limba română sau
altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză) – copii legalizate sau copii
realizate și certificate la SDI conform cu originalul;
11. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) şi traducere în limba română sau altă
limbă de circulație internațională (engleză sau franceză) – copii legalizate sau copii realizate și
certificate la SDI conform cu originalul;
*,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență (programe de studii
integrate) sau disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017, pot
prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ
superior respective. Aceste documente trebuie să includă media anilor de studii și nota la
examenul de licență/disertație.
12. curriculum vitae – asumat prin semnarea de către candidat;
13. lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/ publicate – asumată prin semnarea de către candidat;
14. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul aprobat de Senatul
universitar (http://www.unitbv.ro/doctorat/Admitere/Admitere2017/Taxe.aspx).

Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria universităţii clădirea
Rectorat, et. II), în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14.
Alternativ, taxa de înscrire se poate plăti prin transfer bancar, inclusiv prin facilitățile de plată
on-line, cu condiția de a prezenta la înscriere un document doveditor. Detaliile de plată prin
transfer bancar sunt postate pe website-ul SDI
(http://www.unitbv.ro/doctorat/Programededoctorat/Platataxascolarizare.aspx).
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului
conducător de doctorat, exprimat prin semnarea cererii (Anexa 1) şi fişei (Anexa 2) de
înscriere.
În Universitatea Transilvania din Braşov, un conducător de doctorat poate îndruma
simultan maxim 8 studenți doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat.
Precizări suplimentare:
a) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși vor frecventa anul
pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte
nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel
minim B1). Evaluarea şi atestarea se organizează în cadrul Universităţii, la Centrul pentru
Învăţarea Limbilor Moderne - CILM, Bd. Iuliu Maniu nr. 41 A, et.2, tel: 0730 273 889.
c) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba
română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care
prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba
română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani
de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din
sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de
competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Anexa 1
DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA din BRAŞOV

DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul(a) _______________________________________________________
CNP
absolvent(ă) al(a) instituţiei de învăţământ superior _______________________________________________
Facultatea de ____________________________ , programul de studii ________________________________
domeniul ___________________________________ , în anul __________ , durata studiilor ______________
și al studiilor de master în cadrul instituției ______________________________________________________
Facultatea de ____________________________ , programul de studii ________________________________
domeniul ___________________________________ , în anul __________ , durata studiilor ______________
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în sesiunea
____________________________ , pentru domeniul ____________________________________________ ,
conducător ştiinţific _______________________________________________________________________ ,
tema de doctorat __________________________________________________________________________ ,
la forma de doctorat:
−

bugetat cu frecvenţă cu bursă:

_______

−

bugetat cu frecvenţă fără bursă:

_______

−

cu frecvenţă cu taxă:

_______

−

cu frecvenţă redusă cu taxă:

_______

−

cu frecvenţă redusă fără taxă:

_______

(în cazul în care doriți să vă exprimați mai multe opțiuni, acestea vor fi numerotate de la 1 la 5 în ordinea
preferinței)
Media obţinută la examenul de licenţă (1): _______
Media obţinută la examenul de disertaţie (master) (2) – dacă este cazul: _______
Solicitaţi cazare în căminele universităţii ?

DA
NU

(pot solicita cazare numai studenţii-doctoranzi admiși la forma de învățământ cu frecvență)

Conducător de doctorat

Candidat

Semnătura __________________

Semnătura ________________

Data ______________________

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV

Anexa 2
AVIZAT,
Conducător de doctorat,
__________________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere la doctorat
Domeniul: ___________________________________________________________________
Conducător ştiinţific: __________________________________________________________
Tema de doctorat: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. Numele şi prenumele candidatului, cu iniţiala tatălui: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Domiciliul stabil (adresa completă): _________________________________________________________
___________________________

telefon mobil ____________________ telefon fix _________________

adresa de e-mail ___________________________________________________________________________
3. Naţionalitatea: ____________________________ etnia __________________________________________
4. Data naşterii (anul, luna, ziua): _____________________________________________________________
5. Locul naşterii: judeţul _______________________ oraşul/comuna _________________________________
6. Sex: M

/F

7. Carte de identitate ______________ eliberată de ____________________ valabilitate ________________
8. Starea civilă: ___________________________________________________________________________
9. Profesia de bază:________________________________________________________________________
10. Locul de muncă: _______________________________________________________________________
11. Funcţia: _____________________________________________________________________________
12. Studii: instituţia de învăţământ superior, facultatea, programul de studii absolvit, anul, domeniul:
Studii licență: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Studii masterat: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Limbi străine cunoscute : _________________________________________________________________
14. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se completează numai de persoanele
aflate în această situaţie, pe bază de documente doveditoare) _____________________________
Data,
_______________

Semnătura,
____________________

Anexa 3
DECLARAŢIE
pe proprie răspundere

Subsemnatul (a) ..................................................................................................
CNP.......................................................... născut la data de……………………….,
având cetăţenie ....................,……………………………... cu domiciliul stabil în
…………………..(ţara), localitatea..........................................................................,
judeţul.......................,str.

……….........................................................,

nr.........,

bl......, sc......, ap.......,posesor al CI/BI/paşaport seria............., nr.......................,
eliberat de.....................la data.............., cunoscând consecinţele declaraţiei în fals
şi uzului de fals, în conformitate cu dispoziţiile art.322 şi art.323 Cod penal
raportat la art.326 Cod penal, declar că la data de……………..

am doar cetăţenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
am cetăţenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .şi cetăţenie română
Nu am carte de identitate/buletin emis de autorităţile române.
Prezenta declaraţie îmi este opozabilă şi înţeleg să o folosesc la Universitatea
Transilvania din Braşov, sesiunea de admitere ………………………………….,
drept pentru care o dau şi semnez azi , ………………………… (se trece data
completării)

Nume, prenume
…………………………………………………….
Semnătura,
……………………………………………………

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la identitatea culturală română

Subsemnatul/Subsemnata.................................................................................,
cetăţean(ă) al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de
identitate/cartea de identitate/paşaportul seria ........... nr …..........................eliberat(ă) de
..........................................., domiciliat(ă) în …………………………………........................,
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală
română.
În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată şi să mi le exercit cu bunăcredinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului
penal al României privind falsul în înscrisuri (art.320-328 Cod penal) şi sancţiunile aplicabile.

Data..........................

Semnătura............................

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni/Ambasada României la
................................................................................................................/Consulatul General al
României la …………………………………………………………..….................................,
certifică
faptul
că
prezenta
declaraţie
a
fost
dată
de
dl/dna
........................................................................................ pe propria răspundere şi că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni, republicată.

Data..........................

Semnătura............................

