
 

 

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 

  

  

METODOLOGIE 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE 

  

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021  

1. GENERALITĂŢI  

  

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în 
Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) în sistem online, au la bază prevederile Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind 
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi  OMEC 4205/2020 din 6 mai 2020 
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016.  

Art. 2. UMC organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat 

pentru domeniul de doctorat Inginerie Mecanică. 

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de: 

a) Ministerul Educaţiei Nationale (MEN) pentru doctoratul în regim de finanţare de 
la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale; 

b) UMC, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, 
pentru doctoratul în regim cu taxă. 

Art. 3. Ocuparea locurilor în regim cu taxă, se confirmă prin achitarea primei rate 

a taxei de studii şi încheierea contractului de studii.  

 

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 

Art. 4. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat, se aduc la cunoştinţa 

candidaţilor prin afişare şi includere pe site-ul universităţii. 

Art. 5. Absolvenţii învăţământului universitar de lunga durată, cu diplomă de 

finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare 

de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 au dreptul să 

participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate 

sau de masterat. 

Art. 6. Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat se poate 

face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a 

învăţământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.  

Art. 7. Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de 

admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă. 

Art.8. Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune online la secretariatul 

Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele 

documente: 

a) Cerere de înscriere (Anexa 1). 

b) Fişă personală de înscriere (Anexa 2). 

c) Curriculum vitae. 

d) Lista de lucrări publicate. 



Metodologie admitere la doctorat online  

   2  

e) Copii legalizate de pe: 

- diplome de absolvire (licenţă, masterat); 

- foi matricole (licenţă, masterat); 

- diploma de bacalaureat; 

- certificat de naştere; 

- certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul). 

f) Chitanţă privind plata taxei de înscriere. 

g) Copie buletin/carte de identitate. 

h) Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară, pe locuri 

bugetate, la studii universitare de doctorat (Anexa 4) 

Art. 9. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 300 

RON, iar taxa de participare la examenul de verificare a competenţelor de limbă engleză este 

de 150 RON.  

  

2. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE  

  

Art. 10. Admiterea la doctorat online se organizeaza la nivelul Şcolii doctorale şi constă 

într-o probă de concurs.  

Art. 11. Pentru susţinerea probei de specialitate pentru admiterea la doctorat se 

numeşte la nivelul Şcolii doctorale o comisie alcătuită dintr-un preşedinte şi cel puţin 3 membri. 

În comisia pentru susţinerea probei de concurs pentru admiterea la doctorat vor fi incluşi 

conducătorii de doctorat şi alte cadre didactice din Şcoala doctorală, care au gradul didactic 

de profesor universitar. Componenţa comisiilor este propusă de către Şcoala doctorală şi se 

aprobă de CSUD, iar membrii comisiei se numesc prin Decizia Rectorului UMC.  

  Art. 12. Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea 

online a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcţii în 

care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare online este urmată de o 

discuţie clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat. 

Comisia de concurs organizează interviul de admitere pe platforma https://campus.cmu-

edu.eu/ planificând candidaţii la intervale de timp prestabilite.  

 Art. 13. Cu prilejul susţinerii online a probei de concurs candidaţii sunt apreciaţi în 

raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenţia orientările 

majore ale cercetării şi cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi 

experimentale) pentru o temă de cercetare.  

 Art. 14. Fiecare dintre membrii comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o 

notă (întreagă), de la 1 la 10.  

Art. 15. (1) Media obţinută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media 

aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei de concurs.  

(2) Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media 

obţinută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat şi media generală a anilor de 

studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat sau de 

lunga durată.  

(3) Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).  

Art. 16. Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi 

medie se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obţinută la proba de 

concurs; b) media generală a anilor de studii de licenţă; c) media anilor de studii de masterat.  

https://campus.cmu-edu.eu/
https://campus.cmu-edu.eu/
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Art. 17. Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare, după modelul din 

Anexa 4 care se transmite electronic, imediat după terminarea probei de concurs, la 

Secretariatul Școlii doctorale.  

Art. 18. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea 

la doctorat se depun electronic, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la 

secretariatul Şcolii doctorale.  

Art. 19. Directorul Şcolii doctorale propune, iar Rectorul numeşte prin decizie, în 

termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie de contestaţie pentru rezolvarea 

acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membrii.  

Art. 20. Comisia trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore de la numire, să 

opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat şi 

să comunice candidatului rezultatul, electronic.  

  

3. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE  

  

Art. 21. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează online în 

sesiunea septembrie 2020,în conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de 

admitere prezentat în Tabelul 1.  

 

Tabelul 1. Programul de desfăşurare al concursului de admitere online la studiile universitare 

de doctorat  

  

Activitatea  Perioada de desfăşurare   

Înscrierea candidaţilor  
7- 18 septembrie 2020  

Colocviu de admitere  
24 septembrie 2020  

  

4. DISPOZIŢII FINALE  

  

Art. 22. Lista cu rezultatele concursului de admitere la doctorat este validată prin 

semnare electronică de către Rectorul UMC şi se afişează apoi pe site-ul Şcolii doctorale.  

Art. 23. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admiși se face online in termen de 48 h 

de la data afișării electronice a rezultatului concursului.  

Art. 24. Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna olograf contractul de studii 

universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2020-2021. Contractul se 

oficializeaza prin semnaturile olografe ale conducatorului de doctorat și Rectorului UMC. 
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 Anexa 1 

Universitatea Maritimă din Constanța 

 

C E R E R E 

 

Subsemnatul (a)________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din sesiunea 
______________________, în domeniul fundamental 

ŞTIINŢE  INGINEREŞTI  

domeniul__________________________________________________________________ 
 

 

în cadrul Şcolii doctorale 

_____________________________________________________, 

Conducător ştiințific 

(opțional)_______________________________________________________________ 

la forma de învăţământ:  

Subvenţionat de la buget 

În regim cu taxă 

(Se taie ceea ce nu corespunde opţiunilor) 

Studii superioare: 

Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit: 

___________________________________________________________________ 

Facultatea___________________________________________________________

Specializarea_________________________________________________________ 

cu media anilor de studii ____________________ 

Masterat/Studii aprofundate (dacă este cazul) 

Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit: 

___________________________________________________________________ 

Facultatea___________________________________________________________ 

Specializarea/programul de studii 

____________________________________________ 

cu media anilor de studii ____________________ 

Loc de muncă______________________________________________ 

 

Telefon acasă___________________serviciu______________ 

 

  mobil___________________e-mail _______________ 

 

Cod numeric personal 

____________________________________________________ 

 

 

Data,         

 Semnătura, 
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Anexa 2 

 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

 

 

 

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele: 

_________________________________________________________________ 

 

2. Domiciliul stabil  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
3. Cetăţenia ______________________________________________________________ 
 

4. Naţionalitatea 

___________________________________________________________ 

 
5. Data naşterii ____________________________________________________________ 

 

6. Locul naşterii 

___________________________________________________________ 

 

7. Profesia de bază 

_________________________________________________________ 

 

8. Locul de muncă _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Domeniul în care 

lucrează:________________________________________________ 

 

10. Funcţia: 

______________________________________________________________ 

 
11.Studii a) Universitare de lungă durată ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  b) Masterat/Studii aprofundate (dacă este cazul) ______________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data,         Semnătura, 
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Anexa 3 

Universitatea Maritimă din Constanța 

Domeniul fundamental de doctorat ______________________________ 

Domeniul de doctorat __________________________________ 

Şcoala doctorală _____________________________________________ 

Regim fără / cu taxă de şcolarizare __________________________________ 

 

 

 

 

FIŞĂ DE EXAMINARE  

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT  

SESIUNEA ________________ 

 

Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului: 

 

_________________________________________________________________ 

 

   

Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat 

 

  

Media generală a 

anilor de studii 

 

 

Media obţinută la 

proba de 

specialitate 

 

Media 

examenului de 

admitere la 

doctorat 

Rezultatul 

examenului de 

admitere la 

doctorat 

(admis/respins) 

 

 

 

   

 

Preşedintele comisiei  

Prof. dr. ing.   ____________________________________________________  

  

 Membri  

1. 

___________________________________________________________________ 

2. 

___________________________________________________________________ 

3. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Data __________________ 
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Anexa 4 

 

 

Universitatea Maritimă din Constanța 

Şcoala doctorală ______________________________________________ 

 

 

 

Declarație 

 

 

 

 

 Subsemnatul/a 

……………………………………………………………………………………………………..,  

candidat  la concursul de admitere la doctorat sesiunea ………………………….. pe 

locurile cu frecvență, bugetate, declar prin prezenta că nu am fost înmatriculat anterior la 

un alt program de studii doctorale, pe locuri bugetate, în cadrul UMC sau altei instituții 

organizatoare de studii universitare de doctorat. 

 

 

Semnătura…………………………………………………………… 

Data…………………………………………………………………….. 

 

  


