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Capitolul 1 - GENERALITĂŢI 

Art. 1. Prezenta Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat - 2018 a fost întocmită luând în considerare prevederile următoarelor acte 

normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, HGR 

nr.131/2018 privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru învățământul superior de stat în anul 

universitar 2018-2019, Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 

3062/2018 privind modificarea OMEN nr. 6102/2016 (art.13), OMENCS 6153/21.12.2016 privind 

aprobarea Metodologiei de autorizare, acreditare și evaluare periodică a școlilor doctorale pe domenii, 

HGR nr. 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Legea 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, actualizată, OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri 

de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative. 

Art. 2. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pentru domeniile care 

îndeplinesc condițiile de autorizare provizorie/acreditare (cf. OMENCS nr. 6153/21.12.2016), 

evidențiate în Anexa 1, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 3. Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență și cu 

frecvență redusă, atât pe locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, 

cât și pe locuri în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

Art. 4. Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului 

educației naționale, iar numărul de locuri în regim cu taxă este stabilit prin hotărâre a Consiliului de 

Administrație. 

Art. 5. Taxa de şcolarizare pentru candidații înmatriculați în anul universitar 2017-2018 pentru studiile 

universitare de doctorat este de 6000 de lei şi se achită în 4 (patru) tranşe egale, în baza contractului de 

studii de doctorat. 

Art. 6. Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se 

realizează în baza metodologiilor speciale elaborate anual de către Ministerul Educației Naționale. 

Cetăţenii menţionaţi la acest articol, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de doctorat, se pot 

înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, licență, respectiv de master, recunoscute în 

conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

Art.7. Regulile de bază privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor la programele de studii 

universitare de doctorat sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, care trebuie consultat de către toţi 

candidaţii pentru admiterea la doctorat. 

Capitolul 2 - PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE ȘI 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Art. 8. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează numai în sesiunea septembrie, în 

conformitate cu programul de desfăşurare a concursului de admitere prezentat în Anexa 2. 
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Art. 9. Cu titlu de excepţie, în cazul în care există interes din partea candidaţilor şi rămân locuri 

neocupate, la propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al 

universităţii, se poate organiza o sesiune suplimentară de admitere la studii universitare de doctorat, 

înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie. 

Art. 10. Admiterea la studiile universitare doctorat se realizează prin concurs organizat la nivelul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pentru fiecare domeniu de doctorat prevăzut în Anexa 1 a prezentei 

Metodologii, concursul desfăşurându-se, aşa cum se precizează şi în Anexa 2, în două etape: un examen 

de competenţă lingvistică şi un examen de specialitate cuprinzând două probe.   

Art. 11. Înainte de desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, locurile/granturile finanțate de la 

buget și alocate pe baza ordinului ministrului educaţiei naționale, distribuite de Consiliul de 

Administraţie, la propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, pe domenii de doctorat şi pe conducători de 

doctorat, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare în avizierul „Doctorate” şi includere pe  

site-ul universităţii, secţiunea Şcoală Doctorală. 

Art. 12. Înainte de desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, locurile cu taxă aprobate de Senatul 

universitar, distribuite de Consiliul de Administraţie la propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, pe 

domenii de doctorat şi pe conducători de doctorat, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare în 

avizierul „Doctorate” şi includere pe site-ul universităţii, secţiunea Şcoală Doctorală. 

Art. 13. La concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenți ai 

studiilor universitare de master, dar și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă, eliberată până 

în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii  

nr. 288/2004 cu modificările şi completările ulterioare  (învățământ de lungă durată). 

Art. 14. Absolvenții de master se pot înscrie la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de 

doctorat dacă în ciclurile de licență și master au acumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).   

Art. 15. Înscrierea la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat la Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită 

diploma de licență sau de master. 

Art. 16. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie și candidați care nu fac parte din 

Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari), absolvenți 

ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia 

în afara României se va realiza de către Direcția de specialitate din Ministerul Educației Naționale. 

Art. 17. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de 

doctorat în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele 

de şcolarizare.  

Art. 18. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, cetăţenii 

Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform 

metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.  

 

Art. 19. Doctoranzii care au beneficiat de finanțare de la buget și au fost exmatriculaţi nu pot ocupa prin 

concurs decât un loc cu taxă. 
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Art. 20. Fiecare candidat pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat depune la 

Secretariatul Universității – Compartimentul doctorate un dosar de înscriere (dosar plic), care trebuie 

să conţină următoarele documente: 

a. cererea de înscriere (formularul se obţine de la Secretariatul Universităţii); 

b. copie simplă a certificatului de naştere, vizată conform cu originalul de secretarul șef al 

universității şi copie simplă a Cărții/buletinului de identitate; 

c. copie simplă a certificatului de căsătorie, vizată conform cu originalul de secretarul șef al 

universității (acest document se depune numai de către candidaţii care şi-au schimbat numele prin 

căsătorie); 

d. copie simplă a diplomei de bacalaureat, vizată conform cu originalul de secretarul șef al 

universității; 

e. copie simplă, însoțită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a diplomei de studii 

universitare de lungă durată şi a anexelor acesteia, vizată conform cu originalul de secretarul șef 

al universității; 

f. copie simplă, însoțită de traducerea în limba română, dacă este cazul, a diplomei de studii 

aprofundate sau de master, vizată conform cu originalul de secretarul șef al universității (acest 

document poate să lipsească din dosarul candidaţilor care se încadrează în prevederile Art. 13 din 

prezenta Metodologie;  

g. curriculum vitae şi listă de lucrări ştiinţifice (în limba română); 

h. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat; 

i. două fotografii color 4x3. 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe 

bază de procură. 

Art. 21. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 de lei şi se achită la 

casieria universităţii, la înscriere. 

Art. 22.  Cadrele didactice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti care participă pentru prima dată la 

concursul de admitere la doctorat sunt scutite integral de plata taxei de înscriere, iar celelalte categorii 

de personal din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti care participă pentru prima dată la concursul de 

admitere la doctorat beneficiază de o reducere cu 50 % a taxei de înscriere. Pentru alte categorii de 

candidaţi, reducerea cu până la 50 % a taxei de înscriere sau eventualele scutiri de plata acestei taxe se 

aprobă de către conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, pe baza unei cereri scrise, motivată şi 

documentată. 

Art. 23. Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat 

sunt scutiți de plata taxelor de admitere în învățământul superior (deci și pentru concursul de admitere 

la studii universitare de doctorat). Scutirea se aprobă de către conducerea Școlii doctorale în baza unei 

adeverințe care atestă că respectivul candidat se află în această situație. 

Capitolul 3 -  DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 24. Concursul de admitere la doctorat presupune desfășurarea a două examene și anume: examenul 

de competență lingvistică și examenul de specialitate. 

Art. 25. Examenul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză, germană) se organizează şi se susţine la Departamentul de Filologie din Universitatea  

Petrol-Gaze din Ploieşti. 
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Art. 26. Probele examenului de competenţă lingvistică, conţinutul lor şi modul de susţinere a acestora 

se stabilesc de către Departamentul de Filologie în a cărui competenţă exclusivă se organizează şi se 

desfăşoară această probă. 

Art. 27. Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor la examenul de competenţă lingvistică se efectuează de 

către o comisie, formată dintr-un preşedinte şi cel puţin un cadru didactic /profesor examinator titular, 

la propunerea Departamentului de Filologie, avizată de conducerea Școlii doctorale și aprobată de 

conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat (IOSUD). 

Art. 28. Pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de competenţă lingvistică, comisia de 

examinare acordă fiecărui candidat unul din calificativele ADMIS sau RESPINS. Candidaţii care obţin 

calificativul ADMIS primesc un Certificat de competenţă lingvistică (Anexa 3) care se anexează la 

dosarul de înscriere, iar candidaţii care obţin calificativul RESPINS sunt excluşi din concursul de 

admitere şi nu au dreptul de a participa la etapa următoare a acestuia. 

Art. 29. Candidatul la concursul de admitere la doctorat care a obţinut în ultimii 2 ani calendaristici un 

certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională sau un certificat eliberat de un 

departament de specialitate dintr-o universitate acreditată poate anexa certificatul sau o copie simplă 

certificată de secretarul șef al universității şi nu mai trebuie să susţină examenul de competenţă 

lingvistică. 

Art. 30. Pentru susţinerea examenului de specialitate se numeşte pentru fiecare domeniu de doctorat, în 

timpul perioadei de înscriere, câte o comisie alcătuită dintr-un preşedinte şi 2-4 membri, conducători de 

doctorat în domeniul respectiv. Preşedintele şi membrii comisiei se propun de către Consiliul Şcolii  

Doctorale, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Universităţii și sunt numiţi  prin decizie a 

rectorului Universităţii  Petrol - Gaze din Ploieşti, universitatea având calitatea de IOSUD. 

Art. 31. Consiliul Școlii Doctorale (CSD) aprobă bibliografia propusă de reprezentantul fiecărui 

domeniu, după consultarea conducătorilor de doctorat din domeniul respectiv. Bibliografia, care 

cuprinde lucrările de specialitate din care vor fi examinaţi candidaţii, va fi adusă la cunoştinţa acestora 

prin afişare şi includere pe site-ul universităţii, cu 3 luni înainte de începerea concursului de admitere la  

doctorat. 

Art. 32. Examenul de specialitate are două componente distincte: 

➢ susţinerea orală în faţa comisiei a unei scurte expuneri, elaborată în prealabil de fiecare candidat, în 

care se prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică şi bibliografia studiată şi se propune o 

temă orientativă a tezei de doctorat stabilită împreună cu conducătorul de doctorat pentru care a 

optat; după prezentarea expunerii, membrii comisiei vor adresa întrebări legate de aceasta, iar 

candidatul  va formula răspunsuri; 

➢ examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate. Această parte a probei 

constă din formularea de răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei, pe baza bibliografiei 

de specialitate.  

Art. 33. Fiecare dintre membrii comisiei pentru susţinerea probei de admitere la doctorat acordă fiecărui 

candidat câte o notă (întreagă), de la 1 la 10, pentru fiecare din cele două componente ale probei de 

admitere.  
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Art. 34. Pentru fiecare candidat, media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a notelor obţinute la 

susţinerea orală a expunerii de prezentare a preocupărilor de cercetare ştiinţifică constituie media Me, 

media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a notelor obţinute la examinarea orală pe baza 

bibliografiei constituie media Mb, iar media aritmetică, cu două zecimale, nerotunjită a mediilor Me şi 

Mb constituie media concursului de admitere la doctorat Mad. 

Art. 35. Comisia pentru susţinerea probei de admitere la doctorat completează şi semnează catalogul 

eliberat la Secretariatul Universităţii - Doctorate, înregistrând - sub semnătură - notele acordate fiecărui 

candidat. 

Capitolul 4 -  REZULTATELE  CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 36. Pentru a putea să fie admis un candidat trebuie să obțină cel puțin media 7,00. 

Art. 37. Listele cu candidații reușiți la concursul de admitere pe locuri finanțate de la bugetul de stat se 

întocmesc pentru fiecare domeniu, cu indicarea conducătorului de doctorat, în limita locurilor atribuite, 

conform opțiunilor efectuate de candidați la înscriere. 

Art. 38. Listele cu candidații reușiți la concursul de admitere pe locuri cu taxă se întocmesc pentru 

fiecare domeniu, cu indicarea conducătorului de doctorat, în limita locurilor atribuite, conform opțiunilor 

efectuate de candidați la înscriere. 

Art. 39. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au realizat aceeaşi medie Mad 

se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obţinută la prima componentă a probei de 

admitere la doctorat Me; b) media generală a anilor de studii universitare de licenţă sau echivalente; c) 

media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau echivalente. 

Art. 40. Validarea rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se face de 

către Consiliul Școlii Doctorale (CSD). 

Art. 41. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul IOSUD (avizierul 

Doctorate) și pe pagina web proprie. 

Art. 42. Eventualele contestaţii privind respectarea metodologiei de admitere la doctorat se depun în 

scris, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul şcolii doctorale (conform 

calendarului din Anexa 2 la prezenta metodologie).  

Art. 43. Nu se admit contestații pentru probele orale sau care au la bază necunoașterea metodologiei de 

admitere. 

Art. 44. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se două 

tipuri de liste semnate de către Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești și directorul Școlii 

Doctorale: 

a) liste provizorii, cu ierarhizarea candidaților pe domenii, care se generează după concursul 

de admitere; 

b) liste definitive, cu ierarhizarea candidaților pe domenii, care se generează după 

soluționarea contestațiilor și care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.    

Art. 45. Vor fi întocmite separat liste cu: 
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a) candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat; 

b) candidații admiși în regim cu taxă; 

c) candidații respinși. 

Art. 46. Toate tipurile de liste se afișează la avizierul Doctorate al IOSUD și pe pagina web proprie.  

Capitolul 5 -  ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI 

Art. 47. (1) În perioada stabilită prin calendarul de desfășurare a concursului, după confirmarea locului 

și depunerea actelor de studii originale, se realizează înmatricularea candidaților. 

 (2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la bugetul de stat depun actele de studii 

în original, achită taxa de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare. 

 (3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă  depun actele de studii în original, achită taxa 

de înmatriculare, achită prima rată din taxa anuală și semnează contractul de școlarizare. 

(4) După înmatriculare, se generează și se afișează listele finale cuprinzând candidații declarați 

admiși și înmatriculați. 

Art. 48. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie 

a  Rectorului Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

Art. 49. După înmatriculare, studenții doctoranzi sunt înscriși în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un 

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la domeniul de studii doctorale la care au fost 

admiși. 

Capitolul 6 -  PREVEDERI SPECIALE  

Art. 50. La propunerea Consiliului Școlii Doctorale, Rectorul Universității Petrol - Gaze din Ploiești 

poate aproba redistribuirea între domenii a locurilor  neocupate. 

Art. 51. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

la data de 07.06.2018.   
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Anexa 1 

 

LISTA DOMENIILOR DE DOCTORAT ŞI A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT 

 

Nr. 

crt. 
Conducătorul de doctorat Universitatea de proveniență 

Domeniul de doctorat: MINE, PETROL ŞI GAZE 

1. Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

2. Prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

3. Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

4. Prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

5. Prof. univ. dr. ing. Gheorghițoiu Mihai  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

6. Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

7. Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

Domeniul de doctorat: INGINERIE CHIMICĂ 

1. Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

2. Prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoş Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

3. Prof. univ. dr. ing. Cursaru Diana Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

4. Prof. univ. dr. ing. Matei Vasile Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

5. Prof. univ. dr. ing. Onuțu Ion  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

6. Prof. univ. dr. ing. Oprea Florin Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

7. Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ 

1. 
Prof. univ. dr. ing. Antonescu Niculae 

Napoleon 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

2 Prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

3. Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

4. Prof. univ. dr. ing. Teodoriu Cătălin Universitatea Klausthal, Germania 

5. Prof. univ. dr. ing. Tudor Ioan Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

6 Prof.univ.dr.ing. Nae Ion Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR 

1 Prof.univ.dr.ing. Bălaș Valentina Emilia Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

2 Prof. univ. dr. ing. Duță Luminița Universitatea Valahia din Târgoviște 

3 Prof. univ. dr. ing. Oprea Mihaela Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

4 Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

5 Prof.univ.dr.ing. Pătrășcioiu Cristian Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

6 Prof.univ.dr.ing. Rădulescu Gabriel Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 
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Anexa 2 

 

 

 CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

 LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018 

 

  

Activitatea 

Perioada de desfăşurare a 

fiecărei activităţi 

 

Înscrierea candidaţilor 
03 - 10 septembrie 2018 

 

Afişarea listei candidaţilor înscrişi 
10 septembrie 2018 

 

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică  

(engleză, franceză sau germană) 
11 – 16 septembrie 2018 

Susţinerea examenului de specialitate  (pe domenii de 

doctorat) 
17 – 23 septembrie 2018 

Afişarea rezultatelor provizorii şi depunerea eventualelor 

contestaţii 
24 septembrie 2018 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 
25 septembrie 2018 

Confirmarea locului prin depunerea actelor de studii în 

original şi încheierea contractelor de studii 
25 – 27 septembrie 2018 

Redistribuire între domenii a locurilor rămase neocupate  
28 septembrie 2018 

 

Înmatricularea candidaților declarați admiși 
1 octombrie 2018 
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ANEXA 3 

       

  

  

Nr.____________________ 

 

 

 

C E R T I F I C A T 

de  COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

 

 

Se certifică prin prezentul document că domnul/doamna _______________________________, 

candidată/ă la concursul de admitere la studii universitare de doctorat,  a susţinut  examenul de 

competenţă lingvistică, organizat de către Departamentul de Filologie de la Facultatea de Litere şi 

Stiinţe a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, la data de ________________, la limba 

_________________________. 

 In urma examinării candidatul a fost declarat ADMIS/Ă. 

 Prezentul certificat a fost eliberat candidatului pentru a-i folosi la înscrierea la probele 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat – sesiunea __________________. 

 

 

R E C T O R  , 

 

Prof.univ.dr.ing. Pascu Mihai Coloja         

        PROFESOR  EXAMINATOR,  

 

 

 

 


