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ANUNŢ DOCTORAT 2022 
 

 

 

 

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 06 septembrie 2022, Prezidiul 

Academiei Române a aprobat organizarea în perioada septembrie-octombrie 

2022 a colocviului de admitere la doctorat, forma cu stipendiu și forma fără 

stipendiu în Institutele de Cercetare Abilitate (I.C.A.). 

 

1. Înscrierile la colocviul de admitere la doctorat se vor face la Institutul de 

Geografie în perioada 26 septembrie-05 octombrie 2022; 

 

2. Colocviul de admitere la doctorat se va desfǎşura în perioada                        

10-14 octombrie 2022 în conformitate cu prevederile Regulamentului 

SCOSAAR aprobat în şedinţa Prezidiului Academiei Române; 

 

3. Rezultatele vor fi afişate pe data de 19 octombrie 2022. 

 

4. Noii doctoranzi vor fi înmatriculaţi la data de 01 noiembrie 2022. 

 

5. Domeniul de doctorat: GEOGRAFIE 

 

 

Nr. 

crt. 

Conducǎtor de 

doctorat 

Nr. locuri Temele de doctorat 

1.  Acad. Dan Bălteanu 1 (cu stipendium) 

1. Modificările mediului şi presiunea 

umană asupra componentelor 

mediului în România; 

2. 
CS I dr. Monica 

Dumitraşcu 

1 (cu stipendium) 

1 (fără stipendium) 

2. Modificările mediului şi presiunea 

umană asupra componentelor 

mediului în România;  

3. Hazarde naturale și tehnologice în 

bazinul inferior al Dunării 
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ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL DE GEOGRAFIE 

 

 

ACTELE  NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DOCTORAT, 2022 

 

 

 cerere de înscriere – formular tip (Anexa 1); 

 certificat de naștere (copie legalizată); 

 certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie 

legalizată); 

 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 a I-a: CV, Partea a II-a: 

descrierea activității științifice); 

 lista lucrărilor științifice publicate în domeniul de studiu ales; 

 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; 

 pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind 

cunoaşterea limbii române/sau să depună certificate/diplome care să 

dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România; 
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Absolvenţii de studii universitare de masterat, promoţia anului în curs, pot 

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

Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la 

înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de 

recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei. 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere. 

După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opţiunea 

privind conducătorul de doctorat, tema de doctorat, precum şi alte informaţii, 

nu pot fi modificate. 

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur 

program de doctorat. 

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat 

pot fi obţinute de la institutele din cadrul Academiei Române, în funcție de 

domeniul vizat, la care candidaţii doresc să susţină concursul. 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT  

2022 

 

*** Tratatele de Geografia României vol. I-V, (1983, 1984, 1987, 1992, 2005), 

Editura Academiei Române  

*** România. Spaţiu, Societate, Mediu (2005), Editura Academiei Române 

*** România. Atlas Istorico-Geografic (2007), Editura Academiei Române 

*** Revue Roumaine de Geographie (2004-2021) 

*** Studii şi cercetări de Geografie (2004-2008) 

*** Revista Geografică (2004-2021) 

*** România. Natură şi Societate (2016), Editura Academiei Române 

 


