Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere (scanate față-verso):
Candidatul descarcă fișele tipizate de pe site-ul www.umft.ro, secțiunea admitere Doctorat 2022
(Documente utile/Informații generale). După verificarea corectitudinii datelor, fişele sunt semnate de
către candidat.
a. cerere de înscriere la concursul de admitere (formular tip) – care va fi înregistrată la registratura
UMFVBT. Cererea este semnată de candidat și semnată și vizată obligatoriu de către conducătorul
de doctorat/conducatorul de doctorat cotutelă (unde este cazul).
b.
fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line (www.umft.ro),
c. certificat de naștere
d. diploma de bacalaureat
e. diplomă de absolvire a facultăţii
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat numai
absolvenţii cu diplomă de master obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii
programului de master. Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată
din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii
universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare de lungă
durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge
ciclul II de studii universitare de master.
f. supliment de diplomă/foaie matricolă
g. diplomei de master, dacă este cazul
h. certificat de căsătorie, dacă este cazul
i. cartea de identitate/pașaportul
j.
certificatul de competenţă lingvistică
k.
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, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare de doctorat,
indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora (Declaraţie pe proprie răspundere – formular
tip)
l.
acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip)
m.
curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice
n.
listă cu lucrări lucrări (Structura listei cu lucrări a candidatului se regăsește la secțiunea
admitere - Informații generale)
o.
ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program
de studii optat/ales
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Acte necesare înscrierii, suplimentare față de cele obligatorii în funcție de categoriile de
candidați:
Candidați UE care au diploma de licență obținută în alta țară decât România și candidați români
care au diploma de licență obținută în altă țară decât România
a. Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul
Educației din România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene. Atestatul de recunoaștere a
studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară.
b. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor, Prorectoratul de
Relații Internaționale al universității va transmite documentele către CNRED (excepție făcând
cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED);
c. Traducere legalizată a certificatului de naștere, în limba română;
d. Traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română, dacă este cazul;
e. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale
Ministerului Educației din România, în cazul candidaților care participă la admiterea la programele de
studii cu predare în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere,
eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba
română, cel puțin 4 ani consecutiv. Pentru persoanele care au urmat studiile într-o limbă de
circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
Precizare: dosarele acestor candidați sunt vizate, în prealabil, înainte de validarea înscrierii, de
Prorectoratul Relații Internaționale cu viza ,,Actele permit înscrierea”
Candidați care au promovat examenul de licență în sesiunea corespunzătoare anului universitar
2021-2022
a. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior, în locul diplomei de licență, în
cazul în care aceasta nu a fost eliberată.
Candidații, absolvenți de studii universitare de doctorat din promoțiile anterioare anului curent:
II.C.1 Care au fost/sunt înscriși la studii universitare de doctorat, finalizate sau nefinalizate prin
susținerea și confirmarea tezei de doctorat și nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat
a. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), eliberată de instituțiile de
învățământ superior;
b. Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu au beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat.
Care au fost/sunt înscriși la studii universitare de doctorat, finalizate sau nefinalizate prin
susținerea și confirmarea tezei de doctorat și au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat
a. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), eliberată de instituțiile de
învățământ superior;
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Care nu au fost/sunt înscriși la studii universitare de doctorat, finalizate sau nefinalizate prin
susținerea și confirmarea tezei de doctorat
a. Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu au beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat.
Candidați rromi;
a. Cerere înscriere la concursul de admitere - loc distinct (formular tip)
b. Recomandare eliberată de o organizație legal constituită a rromilor, din care să reiasă că
respectivul candidat face parte din etnia romă;
Precizare: Anterior validării înscrierii, secretarul șef al Universității va data și va certifica pe cerere
posibilitatea de înscriere a candidaților rromi pe locuri distincte la studii universitare de doctorat și va
opri o copie a cererii pentru evidență.
Candidați care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs
a. Cerere scutire plată taxă de înscriere (formular tip) și actele doveditoare pentru cei care solicită
scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs:
- Adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului didactic şi
didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata taxelor de înscriere la
concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 20 alin (3) din Ordinului MENCS 6102 din 15
decembrie 2016.
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