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LISTA CANDIDAȚILOR CETĂȚENI ROMÂNI  

ADMIȘI 
ÎN URMA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, 

 
Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de studii 

universitare de 
doctorat 

Facultatea 

Numărul de 
înregistrare al 
dosarului de 
înscriere la 

concursul de 
admitere 

Forma de învățământ 
(cu frecvență/ 

cu frecvență redusă) 

Forma de 
finanțare 

(buget cu bursă/ 
buget fără bursă/ 

cu taxă) 

1.  

Medicină 
Medicină și 
Farmacie 

16/27.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

2.  
20/27.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

3.  
19/27.09.2021 * cu frecvență buget cu bursă 

4.  
17/27.09.2021 * cu frecvență redusă buget fără bursă 

5.  
02/20.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

6.  
13/24.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

7.  
21/27.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

8.  
11/23.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

9.  
09/22.09.2021 * cu frecvență redusă buget fără bursă 
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Nr. 
crt. 

Domeniul 
de studii 

universitare de 
doctorat 

Facultatea 

Numărul de 
înregistrare al 
dosarului de 
înscriere la 

concursul de 
admitere 

Forma de învățământ 
(cu frecvență/ 

cu frecvență redusă) 

Forma de 
finanțare 

(buget cu bursă/ 
buget fără bursă/ 

cu taxă) 

10.  
05/20.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

11.  
14/24.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

12.  
04/20.09.2021 * cu frecvență redusă buget fără bursă 

13.  
03/20.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

14.  
10/23.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

15.  
18/27.09.2021 cu frecvență redusă cu taxă 

 
⃰  Ca urmare a suplimentării cifrei de școlarizare conform adresei de la Ministerul Educației nr. 543/GP/30.09.2021 și repartizării unui număr de 3 locuri la buget fără bursă și 1 loc la 

buget cu bursă prin HCSUD nr. 28 /1.10.2021. 


