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Anexa la Regulamentul de admitere al Școlii Doctorale de Chimie din cadrul 

Facultății de Chimie și Inginerie Chimică 

 

Aprobat în Consiliul Școlii Doctorale de Chimie din data 22 mai 2020 
 

 

 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 

195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la 

suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, 

Regulamentul de admitere al Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, anexă la Regulamentul 

de admitere al Universității Babeș-Bolyai, se modifică cu următoarele prevederi, aplicabile în 

sesiunile de admitere iulie 2020 și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite 

reluarea activităților față în față: 

Sesiunile de admitere la nivel doctorat se vor desfășura după calendarul aprobat de 

Senatul Universității Babeș-Bolyai.  

 

 

I. Înscrierea 
 

1. Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe 

platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute mai jos, semnate (unde 

este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm /4 cm care vor fi 

aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă 

responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin 

declarație scrisă semnată. 
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la admitere la nivel doctorat: 

- fișă tip de înscriere (semnată);  

-  cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-

ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile 

rezervate etniei rrome; 

-  Curriculum Vitae şi lista lucrărilor; 

- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplómele însoțite de foaie matricolă) 

sau diplomă echivalentă acesteia;  

- diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel 

licență sau diplomă echivalentă acesteia;  
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- diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia 

matricolă;  

- certificatul de naștere;  

- certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie); 

- cartea de identitate;  

- declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;  

- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare); 

- adeverință prin care se certifică studiile efectuate, pentru candidații care au mai fost 

înmatriculați la instituții de învățământ superior; 

Candidații interesați de ocuparea unui loc în căminele studențești pentru anul universitar 

2020-2021 vor trimite cererea de cazare completată însoțită de anexele cerute ( a se consulta 

informațiile la http://chem.ubbcluj.ro/studenti/cazare.html) la adresa chem@chem.ubbcluj.ro, 

până la finalizarea perioadei de inscriere. 

II.Taxa de admitere  

 
Pentru admiterea la doctorat la Școala Doctorală de Chimie din cadrul Facultății de 

Chimie și Inginerie Chimică se percepe o taxă de admitere, alcătuită din două componente: taxa 

de înscriere în cuantum de 50 lei și taxa de procesare în cuantum de 50 lei. 

Achitarea taxei de înscriere și a taxei de procesare se poate face: 

-     online în programul de înscriere online a candidaților la concursul de admitere. 

- prin mandat poștal sau prin ordin de plată la orice bancă în contul 

RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849, specificând la destinatar 

„Universitatea Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică” și la 

corespondență „suma reprezintă taxa de procesare sau/și de admitere”; 

 

 

III. Desfășurarea concursului de admitere 
 

 Concursul de admitere la doctorat se va desfășura online și constă din două probe: 

a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat; 

b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile 

lui de cercetare in corelare cu tema propusă pentru teza de doctorat. 

 În cazul în care oricare dintre candidați își exprimă față de viitorul conducător de doctorat 

intenția de a desfășura cel puțin o componentă din studiile universitare de doctorat într-o limbă 

străină, atunci acel candidat va desfășura cel puțin o componentă a concursului în limba 

respectivă. Această componentă va avea caracter eliminatoriu, și va fi notată cu admis/respins. 

 Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. 

Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

 

http://chem.ubbcluj.ro/studenti/cazare.html


 
 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE CHIMIE 
Str. Arany Janos nr. 11 

Cluj-Napoca, RO-400028 
Tel. 0264-59.38.33 
Fax: 0264-59.08.18 

Email: chem@ubbcluj.ro 
Website: www.chem.ubbcluj.ro 

 
 

 

 

  

Candidații care în urma concursului de admitere au obținut medii egale pot fi departajați 

după următoarele criterii: 

  - criteriul 1: nota obținută la proba orală, iar în cazul în care primul criteriu nu a realizat 

departajarea, se va utiliza pentru departajare criteriul 2. 

 - criteriul 2: media obținută de candidat la studiile de masterat. 

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor, online pe site-ul Școlii Doctorale de Chimie. Rezolvarea lor se face conform 

reglementărilor din „Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai”. Nu se pot 

formula contestații pentru probele orale. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea 

metodologiei de admitere. 

Admiterea se face intr-o singura sesiune in septembrie 2020, locurile neocupate de la un 

conducător de doctorat se vor redistribui la ceilalți conducători de doctorat din cadrul școlii 

doctorale.  

 

IV. Confirmarea locului 
 

- Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi 

încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică pe adresa 

chemubb2020@gmail.com; 

- pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, confirmarea implică și dovada achitării 

primei tranșe din taxa de școlarizare. 

 

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. 

Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea 

documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit 

prin concurs.   

Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților 

didactice față în față, prevederile prezentului regulament își vor înceta valabilitatea, aplicându-se 

integral Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș –

Bolyai pentru anul universitar 2020-2021. 

 

 

        DIRECTOR ȘCOALA DOCTORALĂ, 

     Prof. univ. dr. Ion GROSU 
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