
 

 

 

L I S T A  
 

 

 

DOCUMENTELOR NECESARE LA DEPUNEREA OFICALĂ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire document Scanat/ 

PDF pe 

CD 

Printat 

1.  ANEXA 1 -Formular predare teză de doctorat   X 

2.  ANEXA 18 -Declaratie publicare teză X X 

3.  ANEXA 3 -Rezoluţia asupra raportului de similitudine  X X 

4.  ANEXA 4 -Cerere pre-susţinere în comisia de îndrumare   X 

5.  ANEXA 5 -Avizul comisiei de îndrumare   X 

6.   INTREGISTRAREA PRESUSȚINERII DACA A FOST ONLINE X  

7.  ANEXA 7 -Declaraţie pe propria răspundere (non-plagiat) X X 

8.  ANEXA 8 -Cerere de depunere a tezei  X 

9.  Articolele publicate și link-ul unde pot fi gasite.  
Copii scanate (PDF) ale respectivelor publicații 

X  

10.  Copie  diplomă de bacalaureat – conform cu originalul (la 

secretariat) 

 X 

11.  Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul X X 

12.  Copie certificat de naştere X X 

13.  Copie diploma de licenţă şi anexa - conform cu originalul (la 

secretariat) 

 X 

14.  Copie diploma de master şi anexa - conform cu originalul (la 

secretariat) 

 X 

15.  Copie scanată a actului de identitate  X X 

16.  CV student-doctorand                                         - semnat X X 

17.  Lista publicaţiilor cu mențiunea bibliografică rezultate în urma 

cercetării ştiinţifice din cadrul programului de studii universitare 

de doctorat, publicate sau acceptate spre publicare –     semnată 

 

 

X 

 

 

X 

18.  Referat de acceptare conducător de doctorat  X X 

19.  Rezumatul tezei de doctorat în format electronic şi forma tipărită – 

întru-un exemplar – pe care va exista acordul scris al 

conducătorului de doctorat 

X X 

20.  Teza de doctorat în format electronic  X  

21.  Teza de doctorat în format tipărit         3 EX 

22.  Dosar plic (pe care se scrie NUMELE la naștere, prenumele si în 

paranteză numele după căsătorie, domeniul de doctorat 

  



 

 

 

 

PENTRU STRAINI 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire document Scanat/ 

PDF pe 

CD 

Printat 

1.  ANEXA 1 -Formular predare teză de doctorat   X 

2.  ANEXA 18 -Declaratie publicare teză X X 

3.  ANEXA 3 -Rezoluţia asupra raportului de similitudine  X X 

4.  ANEXA 4 -Cerere pre-susţinere în comisia de îndrumare   X 

5.  ANEXA 5 -Avizul comisiei de îndrumare   X 

6.  ANEXA 7 -Declaraţie pe propria răspundere (non-plagiat) X X 

7.  ANEXA 8 -Cerere de depunere a tezei  X 

8.  Articolele publicate și link-ul unde pot fi gasite.  
Copii scanate (PDF) ale respectivelor publicații 

X  

9.  Copie  diplomă de bacalaureat – atestat echivalare-tradus română  X 

10.  Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul  - tradus română X X 

11.  Copie certificat de naştere- tradus română X X 

12.  Copie diploma de licenţă şi anexa – atestat echivalare - tradus 

română 

 X 

13.  Copie diploma de master şi anexa -  atestat echivalare - tradus 

română 

 X 

14.  Copie scanată a actului de identitate - tradus română X X 

15.  CV student-doctorand                                         - semnat X X 

16.  INTREGISTRAREA PRESUSȚINERII DACA A FOST ONLINE X  

17.  Lista publicaţiilor cu mențiunea bibliografică rezultate în urma 

cercetării ştiinţifice din cadrul programului de studii universitare 

de doctorat, publicate sau acceptate spre publicare –     semnată 

 

 

X 

 

 

X 

18.  Referat de acceptare conducător de doctorat  X X 

19.  Rezumatul tezei de doctorat în format electronic şi forma tipărită – 

întru-un exemplar – pe care va exista acordul scris al 

conducătorului de doctorat -- tradus română 

X X 

20.  Teza de doctorat în format electronic  X  

21.  Teza de doctorat în format tipărit         3 EX 

22.  Dosar plic – pentru indosarierea tuturor documentelor 

 

  


