
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2022 la studiile 

universitare de doctorat la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă 

Universitatea din Bucureşti 

 
 

I. Norme de organizare 
 

Concursul de admitere la doctorat în Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, (prescurtat FTOUB) în anul 2022 va avea loc conform 

legislaţiei în vigoare, Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 

3102/08.02.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, Metodologiei organizării 

şi desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2022-2023 aprobată 

de Senatul Universităţii din Bucureşti în data de 16 martie 2022 şi prezentei metodologii. 
 

Concursul de admitere la doctorat cuprinde: 
 

• admiterea propriu-zisă la doctorat; 
 

• alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale; 
 

• alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat. 
 

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanţate de la bugetul 

de stat, cât şi pentru locurile cu taxă, se face prin concursul organizat de Şcoala Doctorală a 

FTOUB în sesiunea Septembrie 2022. 

 
 

II. Calendarul admiterii 
 

Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfăşoară 

conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti, care devine anexă a 

prezentei Metodologii. 

 
 

III. Condiţii speciale pentru înscrierea la concurs 
 

La concursul de admitere la Şcoala Doctorală a FTOUB se pot înscrie, potrivit legii şi 

precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în 

Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică cf. 

Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998, care „aprobă înscrierea 

la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără 

frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale". 
 
 De asemenea, se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai 

învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie aparţinând altor culte, cu diplomă 

echivalentă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică. Candidaţii altor 

culte se pot înscrie în condiţiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 



Române nr. 6343/1998, care precizează că „înscrierea candidaţilor aparţinând altor culte, la 

cursurile de doctorat organizate la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei 

Române, rămâne la latitudinea autorităţii bisericeşti locale în consultare cu Facultatea de 

Teologie Ortodoxă respectivă". 
 

Pentru acordarea avizului scris al autorităţii bisericeşti locale pentru candidaţii la 

doctorat aparţinând altor culte sau altor Biserici Ortodoxe, potrivit hotărârii Sf. Sinod nr. 

358/2015, sunt necesare următoarele: acordul cultului/Chiriarhului eparhiei din care provin; 

avizul Şcolii Doctorale a FTOUB, acordul Patriarhului României. 
 

Pentru înscrierea la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a 

cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este 

media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenţă) / 5] şi 30% este 

media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie) / 3]. 
 

Nota minimă la proba scrisă la Dogmatică, precum şi la cea orală de specialitate este 

7.00, proba scrisă la Dogmatică fiind evaluată cu calificativele admis / respins. 

 
 

IV. Condiţii generale de înscriere la concurs 
 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă 

sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai 

ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către 

direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca 

fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 

ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi 

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

şcolarizare. 

Nu sunt supuși obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: candidații 

orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial, personalul 

încadrat la universitatea din București, copiii personalului didactic în activitate sau pensionat. 

În cazul înscrierii în sistem online conform art. 54 pe perioada instituirii stării de alertă, 

necesitate sau de urgență, încărcarea documentelor de către candidați se face cu asumarea de 

către aceștia a responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale, prin semnarea fiecărui document încărcat. 
 

Înscrierile se vor face la Şcoala Doctorală a FTOUB, la secretariat sau online. Pentru 

înscriere, candidaţii vor depune următoarele acte: 
 

• cerere/fişă de înscriere - formular tip - la înscriere; 
 



• copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc); 
 

• certificat de naştere, copie - certificarea conformităţii cu originalul se poate 

face de către secretariatul şcolii doctorale; 
 

• certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie - 

certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către secretariatul 

şcolii doctorale; 

• diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformităţii cu 

originalul se poate face de către secretariatul şcolii doctorale ; 
 

• diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la 

diplomă, copii - certificarea conformităţii cu originalul de către secretariatul 

şcolii doctorale; 
 

• diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, 

copii - certificarea conformităţii cu originalul se poate face de către 

secretariatul şcolii doctorale; 
 

• binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin; 
 

• memoriu de activitate ştiinţifică; 
 

• lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate; 
 

• propunerea unui proiect de cercetare structurat într-un document de 7-10 

pagini (TNR caracter 12 la un spațiu de 1,5), în care să fie prezentate: 

actualitatea și relevanța temei, continuitatea preocupărilor candidatului cu 

tema propusă, stadiul de cercetare al temei în context internațional și național, 

teza specifică propusă, traseul de cercetare în vederea fundamentării tezei 

propuse, contribuții specifice preconizate. Documentul va cuprinde două 

anexe: Anexa 1 – Proiectul planului tezei de doctorat, evidențiindu-se titlurile 

și subtitlurile părților din lucrarea de cercetare (2-3 pagini, TNR 12 la un spațiu 

de 1,5); Anexa 2 – Lista bibliografică semnificativă corelativă temei propuse 

(100-150 repere bibliografice, dintre care cel puțin 25 din context 

internațional). 

  
• certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei 

privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei 

metodologii); 
 

• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind 

cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere 

a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat 

se va desfăşura într- o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, 



cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie 

internaţională; 
 

• chitanţa de achitare a taxei de înscriere -500 RON. Personalul încadrat în 
 

Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere; 
 

• declaraţie pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea 

documentelor dosarului transmis online; 

• Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la 

concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente: 

- copie simplă de pe certficatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de 

ambii părinți) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către 

secretariatul școlii doctorale; 

- adeverință de la DGASPC privind candidații proveniți de la casele de copii sau 

care s-au aflat în plasament familial); 

- adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auziliar 

al Universității, în activitate; 

- adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitae sau 

pensionat a unui părinte. 
 

• un dosar plic, nescris. 
 

Dosarul poate fi transmis online către secretariatul şcolii doctorale pentru verificare, 

urmând ca dosarul fizic să fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul 

se transmite online acesta va conţine şi declaraţia pe propria răspundere privind 

exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online. 

Absolvenţii de master promoţia 2022 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor 

universitare de masterat. 
 

Admiterea candidaților români de pretutindeni și a cetățenilor străini din state terțe Uniunii 

Europene, se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației 

conform art.2(2), iar aceștia se vor adresa Direcției Relații Internaționale/Biroul Cooperare 

Internațională și Studenți Străini în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat. 

Candidații care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și 

Confederația Elvețiană (extracomunitari) au obligația de a prezenta la înscriere atestatul de 

recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului 

Educației în conformitate cu O.M.E. nr. 3102/2022 art.55. Atestatul de recunoaștere va fi 

însoțit de copiile traducerilor legalizate ale diplomelor care au stat la baza emiterii acestuia. 
  

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 
 

doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se 

suportă de către studentul-doctorand. 
 



Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute 

la Secretariatul Şcolii Doctorale a FTOUB. 

 
 

V. Desfăşurarea concursului 
 

Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară la sediul FTOUB, în prezenţa comisiei 

de admitere la doctorat formată din toţi conducătorii de doctorat. Examinarea se va desfăşura 

în două etape: 
 

1. Examen scris la Teologie Dogmatică Ortodoxă din tematica anunţată pentru toţi 

candidaţii. Acest examen este obligatoriu şi va fi notat cu calificativele admis/respins. Pentru 
 
promovarea examenului este nevoie de minim nota 7 (şapte). Tematica probei scrise este 

publicată pe site-ul https://doctorat.ftoub.unibuc.ro/ şi constituie anexă la prezenta 

metodologie. 
 

2. Candidaţii care obţin la prima probă calificativul admis se pot prezenta la proba a 

doua, examinarea orală la proba de specialitate, care are loc în faţa comisiei de admitere 

formate din toţi conducătorii de doctorat ai Şcolii Doctorale. Tematicile probelor de 

specialitate propuse de conducătorii de doctorat sunt publicate pe site-ul 

https://doctorat.ftoub.unibuc.ro/ şi constituie anexe la prezenta metodologie. 
 

Colocviul la proba de specialitate are două componente: 
 

a) examinarea din tematica propusă de conducătorul de doctorat (3-5 teme) pe baza 
 

bibliografiei afişate. 
 

b) examinarea din tematica şi bibliografia propuse de candidat şi aprobate de 

conducătorul de doctorat, pe aria de cercetare a viitorului subiect al tezei de doctorat. 
 

Media de admitere este media aritmetică dintre media de intrare în concurs şi nota 

finală de la colocviu. 

- media de înscriere în concurs (50% din media finală de admitere) se calculează cf. 

hot. Sf. Sinod, după cum este descris mai sus, după depunerea dosarului de candidatură.  
 

- nota de la colocviu (50% din media finală de admitere) este fomată din media 

aritmetică a notelor acordate de toţi conducătorii de doctorat din comisia de admitere. Vor fi 

luate în considerare doar notele conducătorilor de doctorat care participă efectiv la examinarea 

tuturor candidaților. 
 

Eventualele contestaţii în cazul probei scrise la Teologie Dogmatică Ortodoxă se depun 
 

la Secretariatul Şcolii Doctorale, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, iar 

rezultatele acestora se comunică la cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere 

a contestaţiilor. Notele obţinute la probele orale nu se contestă. 
 

Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor 

finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale prin clasificarea tuturor 
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candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale obţinute de candidaţi. Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţi admişi 

specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de 

la buget fără bursă sau pe locurile cu taxă. 
 

În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face în funcţie de media de 

înscriere la concurs. 
 

Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către 

conducătorul de doctorat, în limita locurilor vacante aprobate. 

 
 

VI. Rezultatele concursului 
 

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). Media se 

calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
 

Comisia de admitere întocmeşte pentru fiecare Şcoală Doctorală şi domeniul din cadrul 

acesteia, lista unică a candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute cu 

menţionarea formei de învăţământ şi a formei de finanţare. Rezultatele concursului de admitere 

vor fi validate de Consiliul Şcolii Doctorale şi de CSUD şi aprobate de Comisia Centrală de 

Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare. 
 

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a 

Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Şcolii Doctorale a 

FTOUB şi pe pagina web https://doctorat.ftoub.unibuc.ro/ în termen de cel mult 48 ore de la 

data finalizării acestuia – conform calendarului de admitere. 
 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului 

sunt consideraţi eliminaţi din concurs. 
 
Termenul de depunere a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanţat de la buget 

nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea diplomei în original la 

termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 
 

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza 

rezultatului concursului pentru anul universitar 2022/2023 prin decizia Rectorului Universităţii 

din Bucureşti. 
 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la 

cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de 

identitate, după afişarea rezultatelor finale. 
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VII. Dispoziţii finale 
 

Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la 

candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind 

nivelul taxelor şi condiţiile de plată se afişează pe pagina web https://doctorat.ftoub.unibuc.ro/ 
 

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii 

părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în 

activitate si personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi o singură 

dată pentru ciclu de studii universitare de doctorat în cadrul unei instituţii de învăţământ 

superior. 
 

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se face de către 

conducerea facultăţii numai pe baza actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac 

parte din una din categoriile enunţate mai sus. 

Pentru cetățenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe 

cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare de 

admitere, la propunerea Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, 

cu respectarea prevederilor legale și ale prezentei metodologii. 

 
 
 

 

DECAN,      DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ,  
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