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Secţiunea 1 
 

 
 Metodologie U.M.F. “Carol Davila”din Bucureşti privind admiterea 
la studii universitare de doctorat în anul universitar 2017 – 2018 la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti a 
DOCTORANZILOR  ROMÂNI  ȘI  CETĂȚENILOR  STRĂINI  DIN 
COMUNITATEA EUROPEANĂ  
 
 
Prevederi legale 
Metodologia  de admitere la studiile universitare de doctorat a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti este realizată în conformitate 
cu: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificarile şi completările 
ulterioare;   

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificarile şi completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4843/2006 privind 
domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi 
metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru 
aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5037/2013 privind 
corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, 
domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat; 

 H.G 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat;  
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016 pentru 

aprobarea Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar  
2017-2018. 
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I. Condiţii generale privind înscrierea şi admiterea candidaţilor 

(1) În UMF „Carol Davila” din București, pentru ciclul de studii universitare de 
doctorat, admiterea se organizează pe următoarele domenii de doctorat: 

a. Medicină 
b. Medicină Dentară 
c. Farmacie. 
 

 (2) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie 
numai absolvenţii cu diplomă de licenţă ai studiilor universitare de lungă durată 
organizate conform Legii nr. 84/1995, absolvenţii cu diplomă de master sau 
echivalentă ai studiilor universitare de master sau de licenţă organizate conform 
Legii nr. 288/2004, Legii nr.1/2011, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în 
străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de master. 
 
(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat  nu este 
condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. 
Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master 
trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). 
 
(4) UMF „Carol Davila” din București organizează studii universitare de 
doctorat la forma de învăţământ cu frecvenţă atât pe locuri în regim de finanţare 
de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri în regim cu 
taxă sau alte surse legal constituite. 
 
(5) Un candidat admis beneficiază o singură dată de finanţare de la bugetul de 
stat pentru ciclul de studii universitare de doctorat; candidaţii pe locurile 
bugetate vor completa la înscriere o declaraţie pe propria răspundere prin care 
vor confirma că nu au mai beneficiat/nu beneficiază de o altă finanţare de la 
bugetul de stat pentru ciclul de studii doctorale. 
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II. Calendarul admiterii, taxe de înscriere şi taxa de şcolarizare 
 
(1) Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul 
universitar 2017–2018 pe domenii de studii va avea loc după urmatorul 
calendar: 
 
DOCTORANZI  ROMÂNI  ȘI  CETĂȚENI  STRĂINI  DIN 
COMUNITATEA EUROPEANĂ 

CALENDARUL ADMITERII 

Înscriere: 11-15.09.2017  

orele 12:00 – 15:00 

Proba scrisă: 20.09.2017  

Contestaţii: 21.09.2017  

Rezultate finale: 22.09.2017  

Interviu: 25, 26, 27, 28  

 
(2) Pentru înscrierea la doctorat a candidaţilor şi pentru şcolarizarea 
doctoranzilor, U.M.F. „Carol Davila” din București percepe următoarele taxe: 

TAXE DE ÎNSCRIERE DOCTORAT: 

 Cadre didactice UMF„Carol Davila” – 200 lei 

 Candidaţii din afara UMF„Carol Davila” – 500 lei 

 Candidaţii UE – 500 lei 

 Test de limbă – 100 lei  

Taxă anuală – pentru forma de doctorat cu taxă este de 10.000 lei/an şi poate fi plătită în 
trei rate eşalonate (50%, 25%, 25%) după cum urmează: 01-15.10.2017; 01-28.02.2018;       
01-31.05.2018. 
Taxa de înscriere şi taxa anuală se achită la casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”din 
Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2. 
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(3) Potrivit  legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în 
activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de doctorat din Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.  
(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor 
doveditoare prezentate de candidați respectiv, adeverinţă de salariat  sau decizia 
de pensionare a părintelui cadru didactic. 
(5) Aprobarea scutirii se face de către Comisia tehnică de înscriere pe IOSUD 
(conform Ordin nr.6102/2016, art. 57, alin.3 și alin.4). 
 
III. Acte necesare înscrierii 
 
(1) Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele ACTE 
NECESARE:  

 
1. Cerere pentru înscriere * (formular I) 

2. Fişă personală (formular II) 

3. Tipizat copertă dosar (formular V)** 

4. Certificat de naştere – original și copie  

5. Certificat de căsătorie – original și copie 

6. Diploma de bacalaureat – original și copie 

7. Diploma de absolvent a facultăţii şi foaia matricolă/supliment de diplomă – ORIGINAL  

8. Diploma de master (unde este cazul) şi foaia matricolă/supliment de diplomă– ORIGINAL  

9. Curriculum vitae - semnat 

10. Lista lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate - semnată 

11. Carte de identitate - original și copie 

12. Copie după Certificat de competenţă lingvistică 

13. Chitanţă taxă înscriere 

14. Adeverinţa care să ateste calitatea de cadru didactic (unde este cazul). 

15. Adeverința, respectiv decizia de pensionare care să ateste calitatea de cadru didactic și 

cadru didactic auxiliar a părintelui/părinților. 

16. Declaraţie pe propria răspundere privind neparcurgerea anterioară/actuală a unui ciclu 

doctoral finanţat de la bugetul de stat (pentru candidaţii pe locurile bugetate) 

17. Dosar de carton tip plic  

*Pe cererea de înscriere este necesar acordul scris al conducătorului de doctorat. 
**Pe tipizat copertă dosar se va completa cu  majuscule, font calibri, size 24, bold. În cazul doamnelor 
căsătorite  se va completa pe tipizat astfel: numele înainte de casătorie urmat de numele dobândit prin 
căsătorie, inițiala tatălui și prenumele candidatei (Ex: POPESCU CĂS. IONESCU T. MARIA) 
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(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 
identitate /pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în 
numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială.  
(3) Înscrierile se fac la Rectoratul  UMF„Carol Davila” din București, Direcția 
Generală Secretariat Universitate - Secretariat Şcolă Doctorală, strada Dionisie 
Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti  
 
IV. Desfăşurarea examenului de admitere în UMF “Carol Davila” din 
Bucureşti – sesiunea septembrie 2017 
 
COMISII  IMPLICATE ÎN DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE 
ADMITERE 
 
(1) Comisia Centrală pentru admiterea la doctorat se constituie la nivelul 
IOSUD, prin decizia Rectorului Universităţii, la propunerea CSUD şi are ca 
principale atribuţii: 
1. Coordonează şi monitorizează întregul proces al admiterii; 
2. Analizează şi soluţionează contestaţiile candidaţilor. 
 
(2) Comisia tehnică pentru admiterea la doctorat se constituie la nivelul 
IOSUD,  prin decizia Rectorului Universităţii, la propunerea CSUD. Comisia 
are următoarele atribuţii: 
1. Verifică dosarele candidaţilor 
2. Verifică listele cu rezultatele provizorii şi cu rezultatele definitive 
3. Aprobă cererile de scutire a taxei de înscriere. 
    
(2) Comisiile de concurs sunt propuse de conducătorii de doctorat şi sunt 
constituite din: 

- preşedintele comisiei, conducătorul de doctorat pentru care a optat 
candidatul 

- doi membri  
- un secretar. 

 
Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă cel puțin titlul didactic de 
conferențiar. 
 
Atribuţiile preşedintelui comisiei sunt următoarele: 
1. Propune tematica şi bibliografia de concurs,; 
2. Propune componenţa comisiei de concurs şi o înaintează Secretariatului Şcolii 
Doctorale; componenţa comisiei este aprobată de CSUD; 
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3. Coordonează activitatea comisiei de concurs şi participă la examinarea 
candidatului. 
Membrii comisiei participă la examinarea candidatului, alături de preşedintele 
comisiei. 
 
Atribuţiile secretarilor de comisie: 
1. În intervalul 18-19 septembrie 2017, secretarii de comisie ridică de la 
Secretariatul Școlii Doctorale cataloagele, listele de prezență, caietele de examen 
și etichetele. 
2. După finalizarea probei scrise, secretarii de comisie transmit la următoarea 
adresă de e-mail: admiteredoctorat@umfcd.ro o copie a catalogului cu notele 
candidaților care au susținut proba scrisă.  

3. După finalizarea probei interviu, secretarii de comisie trebuie să aducă la 
Secretariatul Școlii Doctorale atât cataloagele, listele de prezentă și caietele de 
examen de la proba scrisă, cât și cataloagele și listele de prezență de la proba 
interviu până pe data de 29 septembrie 2017. 

DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE 
(1)  Proba scrisă este reprezentată de 10 subiecte din domeniul specialităţii 
conform tematicii aprobate; durata probei: 2 ore. Nota minimă pentru validarea 
acestei probe este 7 (şapte). Teza (proba scrisă) este eliminatorie.  
(2) Toți candidații vor susține proba scrisă la disciplina conducătorului de 
doctorat. 
(3) Candidaţii vor fi declaraţi admişi la proba scrisă în ordinea descrescătoare a 
notelor obţinute, în limita numărului de locuri alocate fiecărui conducător de 
doctorat (fiecare candidat concurează pe locurile alocate conducătorului de 
doctorat  care şi-a dat avizul înscrierii sale). 
(4) În cazul unor punctaje egale, se aplică, în ordine, următoarele criterii de 
departajare: 
1. Media de la examenul de licenţă 
2. Media anilor de studii de licență, conform foii matricole din dosarul 
candidatului. 
(5) Candidaţii respinşi la proba scrisă se pot înscrie la forma de studii 
universitare de doctorat cu taxă şi vor participa la proba-interviu. 
(6) Rezultatele probei scrise (liste provizorii) se aduc la cunoştinţa candidaţilor 
prin afişare la avizierul Școlii Doctorale din cadrul Rectoratul UMF “Carol 
Davila” din București şi postare pe pagina de web a instituţiei. 
 
 

http://www.umfcaroldavila.ro
mailto:admiteredoctorat@umfcd.ro


UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 

________________________________________________________________ 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 
Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910  

Cont:RO35TREZ70120F330500XXXX , Banca: TREZORERIE sect. 1 
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722; FAX: 021/318.07.30 

www.umfcaroldavila.ro 

 
DESFĂŞURAREA PROBEI INTERVIU 
 
(1) Proba-interviu pentru candidaţii admişi la proba scrisă, precum şi pentru 
candidaţii înscrişi  la forma de studii universitare de doctorat cu taxă se va 
susţine la disciplina conducătorului de doctorat în perioada 25, 26, 27 şi 28 
septembrie 2017.  
(2) În cadrul probei interviu se analizează preocupările ştiinţifice ale 
candidatului şi aptitudinile sale de cercetare în corelaţie cu tema de cercetare 
aleasă. 
(3) Rezultatul probei-interviu va fi de tip Admis/Respins. 
 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA concursului de admitere la studii 
universitare de doctorat vor fi afişate pe pagina de web a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din București şi la disciplina fiecărui 
conducător de doctorat. 
 
V. Contestaţii 
  
(1) Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se înregistrează şi se depun la 
Secretariatul Școlii Doctorale pe data de  21 septembrie 2017.  
(2) Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate;  
(3) Nu se admit contestaţii la proba interviu; 
(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia 
comisiei responsabilă cu analiza şi soluţionarea contestaţiilor este definitivă și 
nu mai poate fi modificată.  
(5) Rezultatele după soluţionarea contestaţiilor se înscriu în listele definitive; 
acestea se afişează la avizierul Școlii Doctorale din cadrul Rectoratul UMF 
“Carol Davila” din Bucureștişi se postează pe pagina de web a instituţiei. 
 
VI. Validarea rezultatelor şi înmatricularea candidaților 
 
(1) Rezultatele admiterii se validează de către Consiliul Şcolii Doctorale 
(CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD); 
(2)  Întreagul proces al admiterii se supune validării Senatului UMF “Carol 
Davila”; 
(3) Dosarele candidaţilor respinşi sau care au renunţat la locul obţinut în urma 
admiterii, vor fi restituite în termen de  48 de ore de la depunerea cererii de 
retragere, fără perceperea de taxe suplimentare;  
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(4) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere 
la studii universitare de doctorat se face prin decizie a rectorului Universității de 
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din  București; 
(5) După aprobarea înmatriculării, studenții doctoranzi sunt înscriși în Registrul 
matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de 
școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii 
universitare de doctorat la care au fost admiși și semnează contractul de 
școlarizare. 

 
 

VII. Precizări privind examenul de competență lingvistică 

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba 
română, studenții doctoranzi au obligaţia să prezinte un Certificat de competenţă 
lingvistică pentru limba engleză/franceză eliberat de Disciplina de Limbi 
moderne a UMF “Carol Davila” din București sau avizat de Disciplina de Limbi 
moderne a UMF “Carol Davila” din București. 

Taxa pentru certificatul de competenţă lingvistică este de 100 de lei, care se 
achită la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2, Bucureşti 
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ANEXĂ: Adresa Disciplinei de Limbi Moderne privind programarea 
examenelor de competenţă lingvistică şi bibliografia 
 

Programarea examenelor de competenţă lingvistică  
- engleză medicală şi franceză medicală - 

pentru înscrierea la doctorat 
 
Examenele de limba engleză si franceză medicală pentru eliberarea atestatelor de competenţă 
lingvistică în vederea înscrierii la doctorat se vor desfăşura la Facultatea de Medicină, Bd. 
Eroii Sanitari nr. 8, sector 5,  după cum urmează:  

- Luni 4 septembrie 2017  
- Marţi 5 septembrie 2017 
- Miercuri 6 septembrie 2017 
- Joi 7 septembrie 2017 
- Vineri 8 septembrie 2017 
- Luni 11 septembrie 2017 
- Marţi 12 septembrie 2017 

 
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale, care va fi susţinută 
imediat după încheierea probei scrise. Proba scrisă va avea loc la ora 12:00 (durată aprox. 2 
ore) la Facultatea de Medicină. Amfiteatrele vor fi afişate la avizierul Disciplinei de Limbi 
Moderne in ziua examenului. 
 
Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu foi albe, cu legitimaţia de serviciu şi cu chitanţa de 
achitare a taxei de examen în original (exemplarul nr. 1) in valoare de 100 lei, eliberată de 
Casieria Rectoratului UMF „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, chitanţa 
urmând a rămâne la Disciplina de Limbi Moderne.  
 
Atestatele au o valabilitate de 2 (doi) ani calendaristici în cadrul UMF „Carol Davila”. 
 
Pentru înscrierea la doctorat se pot folosi certificatele de competenţă lingvistică valabile 
(TOEFL, IELTS, DALF) vizate de Disciplina de Limbi Moderne sau atestatele de la 
Disciplina de Limbi Moderne obţinute cu maximum 2 (doi) ani anterior acestui examen. 
 
Atestatele vor fi eliberate la sediul Disciplinei de Limbi Moderne în zilele de 5, 6, 7, 8, 11, 
12 şi 13 septembrie 2017, NUMAI între orele 11.00-12.00. Atestatele vor fi eliberate 
numai candidatului respectiv. Nu se eliberează duplicate. 
 

  Prof. univ. dr. Roxana Corina Sfetea 
  Şef al Disciplinei de Limbi Moderne 

  Departamentul Preclinic 3 - Ştiinţe Complementare 
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