
 

Piaţa Victoriei nr. 2, RO 300006, Tel: +40 256 403 000, Fax: +40 256 403 021, rector@ upt.ro, www.upt.ro  
 

 

 
 

PROCEDURA INSTITUŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA ADMITERII LA 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

SESIUNEA 2020 
 

ANEXA 3. Informații solicitate pentru înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD 
http://admitere.upt.ro/phd  

 
 

1. Date identificare candidat 
a) Nume, prenume 
b) Cod numeric personal 
c) Carte de identitate / pașaport: serie/număr, eliberat de …, la data de …, expiră la data de …. 
d) Data nașterii 
e) Locul nașterii (localitatea, județul) 
f) Nume/prenume părinți 
g) Adresa de domiciliu (localitate, județ, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament) 
h) Telefon fix 
i) Telefon mobil 
j) E-mail 1 
k) E-mail 2 
l) Naționalitate 
m) Origine etnică 
n) Stare civilă (căsătorit/necăsătorit) 
o) Angajat DA/NU (Locul de muncă / funcția, dacă este cazul) 

2. Studii absolvite 
a) Diploma de Bacalaureat (anul) 
b) Diploma de Licență (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome de licență se 

va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se înscrie, 
c) Diploma de Master1 (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome de master se 

va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se înscrie, 
d) Diploma de Studii Aprofundate2 (anul, universitatea, facultatea, specializarea); în cazul mai multor diplome 

de studii aprofundate se va menționa diploma în specializarea conexă domeniului de doctorat la care se 
înscrie. 

e) “A beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat” DA/NU (declarație pe 
proprie răspundere). În cazul DA, candidatul poate opta doar pentru forma de studii doctorale cu taxă. 

3. Studii universitare de doctorat pentru care candidează 
a) Forma studiilor universitare de doctorat (trebuie să se opteze pentru cel puțin o formă) 

 Finanțat de la bugetul de stat, cu bursă, cu frecvență (vezi pct. 2 lit e) 
 Finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, cu frecvență (vezi pct. 2 lit e) 

                                                           
1 Diploma de Master este obligatorie pentru candidații care au absolvit ciclul licență Bologna; Diploma de Master este opțională 
pentru absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, cf. Legii nr. 84/1995, admiși 
până în anul 2004, inclusiv. 
2 Diploma de Studii Aprofundate este opțională (dacă există) 



 

 
 

 Finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, cu frecvență redusă (vezi pct. 2 lit e) 
 Cu taxă, cu frecvență redusă 

b) Domeniul de studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT (drop-down list) 
 Inginerie chimică 
 Inginerie civilă și instalații 
 Inginerie electrică 
 Inginerie energetică 
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii internaționale 
 Calculatoare și tehnologia informației 
 Ingineria sistemelor 
 Inginerie mecanică 
 Inginerie industrială 
 Ingineria materialelor 
 Inginerie și management 
 Arhitectură 

c) Conducător de doctorat, din domeniul de doctorat menționat la lit. b), din lista afișată pe site UPT 
 Titlu/nume/prenume 

 
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062/2018, candidatul declară pe proprie răspundere: 
 Dacă este înmatriculat la mai mult de un program de studii, indiferent de ciclul de studiu și de instituția de învățământ care 

îl oferă, 
 Dacă a mai beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru un program de studii universitare de doctorat. 
 
După introducerea datelor în platforma informatică ENROLL/PHD, http://admitere.upt.ro/phd, candidatul tipărește fișa de 
înscriere generată automat în format PDF, o semnează și o include în dosarul de admitere. 
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