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ARACIS 2016 

CALIFICATIV 

Grad de încredere ridicat 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE STUDII DOCTORALE 

19 SEPTEMBRIE 2022 (între orele 15.00 și 17.00) 

20 ȘI 21 SEPTEMBRIE 2022 (între orele 12.00 și 17.00) 

 
 

Candidații declarați admiși vor semna contractul de studii la sediul Școlii 

Doctorale, Str. Lt. Stancu Ion nr 35, corp D, parter.  
Vor prezenta un dosar plic, pe care vor înscrie Numele și Prenumele, domeniul de doctorat, 

numele conducătorului de doctorat, adresa de e-mail şi nr. de telefon, cu următoarele documente: 

 
 Fișa de înscriere la concursul de admitere la doctorat din platforma de înscriere, 

semnată;  

 certificatul de naştere - copie legalizată (sau original pentru certificare); 

 actul care atestă schimbarea numelui (de exemplu, certificat de căsătorie) - copie 

legalizată (sau original pentru certificare) -dacă numele actual este diferit de cel din 

certificatul de naștere; 

 C. I.  - copie simplă; 

 diploma de bacalaureat - copie legalizată (sau original pentru certificare); 

 diploma de licenţă - copie legalizată (sau original pentru certificare); 

 foaia matricolă sau suplimentul diplomei de licenţă - copie legalizată (sau original 

pentru certificare); 

 diploma de master (obligatorie numai pentru absolvenţii pe sistem Bologna) - copie 

legalizată (sau original pentru certificare); 

 foaia matricolă sau suplimentul diplomei de master - copie legalizată (sau original 

pentru certificare); opțiunea de conducător de doctorat, semnată; 

 declarația pe propria răspundere, semnată; 

 CV-ul Europass, semnat și datat; 

 lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul); 

 dovada achitării taxei de înscriere (150 lei); 

 dovada achitării taxei de susţinere a examenului de competenţă lingvistică (engleză 

sau franceză - 300 lei). 

 Dovada plății taxei de 1.250 lei (candidații declarați admiși la studii cu taxă) 

 Dovada taxei de înmatriculare (200 lei) – toți candidații 
 

În cazul în care nu se depun copii legalizate, se vor prezenta copii simple (plus actele în 

original) și pentru certificare se va achita o taxă de 2 lei/ pagină. 

 

Taxele se pot plăti la Casieria Rectoratului sau online: 

 prin transfer bancar către contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca 

Comercială Romană; 

 prin mandat postal (din sediul oficiilor postale) in contul Universitatii Valahia din 

Targoviste RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria Municipiului 

TARGOVISTE 

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685 

http://scoaladoctorala.valahia.ro/

