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Şcoala doctorală TRANSPORTURI 

Admitere Doctorat 2017 – 2018  

Sesiunea Septembrie 

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea Septembrie 2017 
(sesiunea II), în conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de admitere prezentat 
în Tabelul 1. 
 
Programul de desfăşurare al concursului de admitere la studiile universitare de doctorat: 
 

Activitatea Perioada de desfăşurare  

Înscrierea candidaţilor 28 August-20 Septembrie 2017 
(sesiunea II) 

Sustinerea probei de concurs si 
validarea rezultatelor concursului, 
semnarea contractelor de studii 
doctorale şi înscrierea doctoranzilor 

21-22 Septembrie 2017 (sesiunea II) 

 
Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar 
de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere (Anexa 2). 
b) Fişă personală de înscriere (Anexa 3). 
c) Curriculum vitae. 
d) Lista de lucrări publicate. 
e) Documente originale: 

- diplome de absolvire (licenţă, masterat); 
- suplimente la diploma (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 ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la 
studii universitare de doctorat (Anexa 5) 

 
*Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la 
casieria UPB.  
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Anexa 2  

 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti operator de date personale cu nr.3291 

 

Domnule RECTOR, 

 

Subsemnatul (a)_____________________________________________________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat din sesiunea ______________________ 2017, în 

domeniul fundamental 

ŞTIINŢE  INGINEREŞTI / EXACTE
 

domeniul__________________________________________________________________, 

în cadrul Şcolii doctorale _____________________________________________________, 

Conducător ştiințific (opțional)________________________________________________________________ 
la forma de învăţământ:  

Subvenţionat de la buget/În regim cu taxă/cu bursa/fara bursa 

(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 ____________________________________________________ 

 

Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea unor informaţii false 

conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul 

că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Băncilor. 

Conform Legii nr.677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de 

acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin 

înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă 

că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter 

personal şi justiţiei. 
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Data,          Semnătura, 
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Anexa 3 
 

 

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 5 
 
 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Şcoala doctorală ________________________________________________________ 

 

 

 

Declarație 

 

 

 

 

 Subsemnatul/a 

…………………………………………………………………………………………,  

candidat  la concursul de admitere la doctorat sesiunea…………………………. 2017 pe locurile 
bugetate în 2018, declar prin prezenta că nu am  fost înmatriculat înainte la un alt program de 

studii doctorale, pe locuri bugetate, în cadrul UPB sau altei instituții organizatoare de studii 
universitare de doctorat. 
 

 

Semnătura…………………………………………………………… 

Data…………………………………………………………………….. 

 
 


