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Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere  

la studiile universitare de doctorat 

 

I. Norme de organizare 

 

Concursul de admitere pentru toate domeniile de doctorat din cadrul fiecărui 

institut/centru al Academiei Române, se desfășoară conform legislației în vigoare:  

- Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 

studiilor universitare de doctorat; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educației Nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat; 

- Ordinul ministrului educației nr. 3199/2021;  

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Institutele de cercetare ale Academiei Române abilitate să organizeze studii 

universitare de doctorat sunt: 

1. Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată „Gheorghe 

Mihoc - Caius Iacob”; 

2. Institutul de Matematică „Simion Stoilow”; 

3. Institutul Astronomic; 

4. Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”; 
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5. Centrul de Chimie Organică „Costin D. Nenițescu”; 

6. Institutul de Geografie; 

7. Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ștefănescu”; 

8. Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”; 

9. Institutul de Biochimie; 

10. Institutul de Biologie; 

11. Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”; 

12. Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”; 

13. Institutul de Speologie „Emil Racoviță”; 

14. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”; 

15. Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”; 

16. Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”; 

17. Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; 

18. Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”; 

19. Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”; 

20. Institutul de Studii Sud Est Europene; 

21. Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”; 

22. Institutul de Cercetare a Calității Vieții; 

23. Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; 

24. Institutul de Mecanica Solidelor; 

25. Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai 

Drăgănescu”; 

26. Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca; 

27. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-

Napoca; 

28. Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași; 

29. Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”; 
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30. Institutul de Arheologie Iași; 

31. Institutul de Informatică Teoretică Iași; 

32. Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” Timișoara. 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs în funcție de 

domeniul de doctorat vizat, în sesiunea septembrie-octombrie. 

Concursul de admitere la doctorat se organizează de către institutele de 

cercetare mai sus menționate, prin precizarea informațiilor relevante pe paginile 

web și la sediul acestora. 

 

II. Calendarul admiterii 

 

Înscrierile și concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se 

desfășoară conform calendarului concursului de admitere. 

 

III. Pregătirea desfășurării concursului de admitere 

 

În urma consultării conducătorilor de doctorat, SCOSAAR și institutele de 

cercetare ale Academiei Române, organizatoare de doctorat, afișează pe pagina web 

tematicile, bibliografia și numărul de locuri aferente colocviului de admitere. 

Pentru desfășurarea în bune condiții a admiterii la doctorat se vor avea în 

vedere următoarele: 

 Forma de desfășurare a concursului de admitere, inclusiv structura 

probelor din cadrul acestuia și organizarea unei sau mai multor comisii sau 

subcomisii de admitere; 

 Tematica concursului de admitere și bibliografia comună, unde este cazul; 

 Criteriile de evaluare și minimum 2 (două) criterii de departajare a 

candidaților; 

 Pentru institutele de cercetare care organizează admiterea cu ajutorul mai 

multor comisii sau subcomisii se va prevedea explicit modul în care se va 
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realiza clasificarea tuturor candidaților dintr-un domeniu de doctorat pe o 

listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de 

candidați, pentru alocarea locurilor cu stipendiu; 

 Modul de soluționare a contestațiilor la probele scrise. 

Institutele vor desemna comisiile de admitere și, după caz, comisiile de 

soluționare a contestațiilor. 

 

IV. Condiții generale de înscriere la concurs 

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidații care dețin:  

a) Diploma de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată 

organizate conform Legii nr. 84/1995 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; titularii diplomelor de studii 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;  

b) Diploma de masterat pentru ciclului de studii universitare de masterat 

organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 

c) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către 

direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, ca fiind studii 

universitare de licență, masterat.  

Înscrierile se pot face doar la institutele de cercetare ale Academiei Române, 

organizatoare de doctorat. 

Pentru înscrierea la colocviul de admitere la doctorat, candidații vor prezenta 

următoarele documente: 

 cerere de înscriere – formular tip (Anexa 1); 

 certificat de naștere (copie xerox); 

 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie xerox); 
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 diplomă de bacalaureat (copie legalizată); 

 diplomă de licență și foaie matricolă (copii legalizate); 

 diplomă de master și foaie matricolă (copii legalizate); 

 cartea de identitate (copie xerox); 

 atestat de susținere a unui examen de competență lingvistică (nivelul  

minim B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei); 

 alte certificate care atestă pregătirea universitară și/sau postuniversitară în 

domeniu (copii legalizate); 

 curriculum vitae – model european (Partea I: CV, Partea a II-a: descrierea 

activității științifice); 

 lista lucrărilor științifice publicate în domeniul de studiu ales, dacă este 

cazul; 

 lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de 

admitere; 

 fișa de înscriere – formular tip (Anexa 2); 

 propunerea privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată și o scurtă 

prezentare a acesteia – 1, 2 pagini – formular tip (Anexa 3); 

 adeverință de salariat în cazul în care candidatul este angajat. 

Absolvenții de studii universitare de masterat, promoția anului în curs, pot 

depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat. 

Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la 

înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute și a atestatului de recunoaștere a 

acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului 

Educației în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 6102/2016, art. 55. 
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Alte detalii cu privire la admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi 

obținute de la institutele organizatoare de doctorat, unde candidații doresc să se 

înscrie. 

SCOSAAR, prin institutele de cercetare, dispune din timp măsuri de informare  

a candidaților cu privire la tematicile și bibliografiile programelor pentru care se 

organizează concursul de admitere. 

 

V. Desfășurarea concursului 

 

Concursul de admitere la doctorat se desfășoară în cadrul institutelor de 

cercetare ale Academiei Române, repartizat pe domenii, în prezența unei comisiei 

de examinare. 

Admiterea la studiile universitare de doctorat reprezintă un proces amplu de 

selecție a candidaților pentru fiecare poziție vacantă, aprobată de către Prezidiul 

Academiei Române pentru fiecare conducător de doctorat în parte.  

Selecția candidaților pentru accederea la studiile de doctorat este realizată de 

către comisia de admitere, în limita locurilor vacante aprobate. 

Alocarea locurilor cu stipendiu se face cu aprobarea Prezidiul Academiei 

Române. 

 

VI. Rezultatele concursului 

 

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 8 (opt). 

Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

Candidații care își retrag actele de înscriere înainte de afișarea rezultatului 

final al concursului sunt considerați eliminați din concurs. 

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de către Prezidiul 

Academiei Române și se aduc la cunoștință prin afișare în termen de cel mult 48 de 

ore. 
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Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de 

doctorat în baza rezultatului concursului, prin decizia directorului institutului de  

cercetare al Academiei Române. 

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se 

restituie candidaților, la cerere, în cel mult 48 de ore, pe baza actelor de identitate, 

după afișarea rezultatelor finale. 

Contestațiile în cazul probelor scrise se depun la secretariatul institutelor în 

termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Institutele de cercetare vor stabili 

condițiile în care contestațiile pot fi depuse. Conform Ordinul ministrului 

educației Nr. 6102/15.12.2016, rezultatele obținute la probele orale nu pot fi 

contestate. 

 

VII. Înmatricularea candidaților declarați admiși 

 

În perioada stabilită, după soluționarea contestațiilor și validarea rezultatelor 

de către Prezidiul Academiei Române, înmatricularea candidaților declarați admiși 

se face prin decizia directorului institutului de cercetare. 

Candidații admiși completează și semnează contractul de școlarizare. După 

aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu 

un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la 

specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși. 

Metodologia se afișează pe pagina web a institutelor de cercetare 

organizatoare de doctorat din cadrul Academiei Române, cât și pe site-ul 

SCOSAAR.  

Prezenta metodologie a fost aprobată de Prezidiul Academiei Române în data 

de 07.09.2021.  

 


