PRECIZĂRI
privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licență
sesiunile iulie și septembrie 2021

1. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Având în vedere situația specifică generată de pandemia de coronavirus și de măsurile de
distanțare socială impuse la nivel național pentru micșorarea riscului de infectare cu COVID-19,
pentru anul 2021 admiterea la Facultatea de Geografie, sesiunile iulie - septembrie 2021, se va
desfășura on - line. Calendarul și numărul de locuri pentru luna Septembrie 2021 se vor afișa pe data
de 31 August.
Înscrierile și concursul de admitere la Facultatea de Geografie se va desfăşura în luna iulie
2021, iar în limita locurilor rămase neocupate și în luna septembrie 2021, conform calendarului cadru
aprobat de Senatul Universității din București și de Consiliul Facultății de Geografie:
 05 - 18 iulie 2021 – înscrierea on-line a candidaţilor
Candidaților care nu se pot înscrie on-line din motive bine justificate, le este pus la dispoziție la
sediul facultății (B-dul N. Bălcescu, nr. 1, secor 1, București), echipamentul necesar și li se va asigura
asistență în vederea înscrierii on-line. Program înscrieri: Luni - vineri, orele 900 – 1400 ; Sâmbătă duminică, orele 900 – 1200.
 20 iulie 2021 – afișarea rezultatelor la scrisoarea de motivație
 20 - 22 iulie 2021 – contestații
 22 iulie 2021 – afișarea rezultatelor la contestații
 23 iulie 2021 – afișarea candidaților admiși
 23, 24, 25, 26 iulie 2021 - confirmări de loc (păstrarea locului ocupat sau posibilitatea de a
glisa) şi depunerea documentelor
 27 iulie 2021 – afişarea rezultatelor în urma confirmărilor de loc
 28, 29 iulie 2021 – confirmări și depunerea documentelor numai pentru candidații declarați
admiși de pe lista de așteptare și pentru candidații care în urma glisărilor au trecut de la taxă la
buget.
2. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaților se va face online prin intermediul aplicației admitereonline.unibuc.ro.
care va fi activă în perioada 05.07.2021 – 18.07.2021 până la orele 1200. Toate documentele necesare
se vor încărca în format PDF.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
 Scrisoarea de motivație semnată (Formular – TIP );
 Diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
certificată conform cu originalul (dacă originalul este depus la altă facultate-student la
buget) sau adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția
2021) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală de
la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 Diploma/diplomele de olimpic obținute în perioada studiilor liceale, cu premiile obținute
conform Precizărilor organizării și desfăşurării concursului de admitere la studii
universitare de licență, Facultatea de Geografie, sesiunea iulie - septembrie 2021 (numai
pentru candidații care se înscriu ca olimpici);
 Certificat de naştere;
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 Adeverinţă medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de Geografie (se
depune în original în dosarul fizic);
 O fotografie a candidatului (format ¾). În momentul depunerii dosarului fizic se vor
adăuga trei fotografii ¾ cm;
 C.I. sau pașaport în copie;
 Chitanţa de plată a taxei/dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de
admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București. Taxa
se poate achita on-line în contul BCR RO30RNCB0076010452620059. Taxa de înscriere
este de 200 RON pentru IF sau ID.
 Recomandarea pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale)
din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de
activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul);
 Candidații care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, vor prezenta
unul din următoarele documente:
- certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
- adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această
situație);
- adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
- adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
București pentru susținătorii legali ai candidatului;
 Candidații care au urmat anterior un program de licență vor depune adeverință cu tipul de
studii urmate și forma de învățământ: buget, taxă, cu bursă etc. Eiliberată de instituția de
învățământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în
original în dosarul fizic);
 Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială, vor
putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii, prezentând documentele
justificative în acest sens.
În baza dosarului încărcat și după validarea dosarului de către Comisia de Admitere pe
facultate, candidaţii vor primi la înscriere o legitimaţie de concurs ce va fi folosită pentru confirmarea
identităţii pe tot parcursul concursului de admitere.
Candidați - Olimpici
Candidații, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut performanțe la
olimpiadele naționale și internaționale de Geografie și Științele Pământului (premiile I, II, III și
mențiuni sau medalii de aur în cei patru ani de studii liceale) și premiul I la olimpiadele pe

județ/municipiu de Geografie și Științele Pământului (în cei patru ani de studii liceale), pot fi
înmatriculați fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget, în cadrul
capacității de școlarizare.
Candidații care au obținut performanțe la olimpiadele naționale și internaționale de Biologie,
Chimie și Fizică (premiile I, II, III și mențiuni sau medalii de aur în cei patru ani de studii liceale) și
premiul I la la olimpiadele pe județ/municipiu pot fi înmatriculați fără susținerea concursului de
admitere pe locuri finanțate de la buget, în cadrul capacității de școlarizare numai la programul de
studii Geografia mediului.
Candidații care au obținut performanțe la olimpiadele internaționale sunt scutiți de taxa de
înscriere.
Candidați care au absolvit liceul în mediul rural
Candidații care au absolvit un liceu în mediul rural sunt înscriși automat pe locuri alocate
pentru această categorie de candidați, la toate domeniile/programele la care susțin examenul de
admitere, dar pot fideclarați admiși doar la unul dintre ele. Înscrierea pe locurile alocate pentru
candidați care au absolvit un liceu în mediul rural nu anulează dreptul candidatului, în cazul în care nu
ocupă un astfel de loc, de a ocupa un loc finanțat prin granturi de studii (BUGET) sau cu taxă.
Candidații care provin din case de copii/ centre de plasament
Locurile pentru candidații care provin din case de copii/centre de plasament vor fi distribuite
pe domenii/programe de studii în funcție de candidații care întrunesc condiția și sunt admiși.
Înscrierea pe locurile alocate pentru candidați din case de copii/centre de plasament nu anulează
dreptul candidatului, în cazul în care nu ocupă un astfel de loc, de a ocupa un loc finanțat prin granturi
de studii (BUGET) sau cu taxă.
Candidați de etnie rromă
Candidații care doresc să dea admitere pe locurile subvenționate pentru cetățeni de etnie
rromătrebuie să prezinte o adeverință care să certifice apartenența la această etnie. Un candidat poate
să seînscrie pentru examenul de admitere în această calitate la cele două domenii de licență din
facultate, dar poate fi declarat admis doar la unul dintre ele. Înscrierea pe locurile alocate pentru
cetățeni de etnie rromă nu anulează dreptul candidatului, în cazul în care nu ocupă un astfel de loc, de
a ocupa un loc finanțat prin granturi de studii (BUGET) sau cu taxă.
Candidați - români de pretutindeni
Românii de pretutindeni pot să se înscrie la concursul de admitere în următoarele condiții:
a. Dacă au cetățenie română și domiciliu în România (au Carte de identitate permanentă), pot
concura pe locuri subvenționate sau cu taxă, în condițiile prezentei metodologii.
b. Dacă nu au cetățenie română, dar își asumă în mod liber identitatea culturală română, originea
română sau apartenența la filonul lingvistic și cultural românesc sau dacă au cetățenie română, dar au
domiciliul în străinătate (nu au Carte de identitate permanentă, valabilă, eliberată de Statul Român)
pot concura pe:
- locuri repartizate pentru românii de pretutindeni, cu sau fără bursă; admiterea se desfășoară pe
bază de dosar, la nivelul Universității din București, conform informațiilor disponibile la
adresa https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/.
- locuri cu taxă, pe aceleași locuri cu cetățenii români cu domiciliul în România, în condițiile
prezentei metodologii; acești candidați vor trebui să includă în dosarul de înscriere o

declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române și dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu
au
urmat
liceul
în
România,
conform
precizărilor
de
la
adresa
https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/.
4. SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE
Scrisoarea de motivație reprezintă probă eliminatorie la examenul de admitere. Aceasta se
completează conform modelului – TIP care este afișat pe site-ul facultății. Ea va fi semnată și datată și
se va încarca scanată la dosar în momentul înscrierii. După terminarea perioadei de înscrieri, comisia
va afișa rezultatele (conform calendarului desfășurării concursului) obținute de candidații înscrişi în
urma evaluării scrisorii de motivație cu mențiunea “admis”/”respins”.
5. AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:
- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);
- media la examenul de bacalaureat;
Admiterea se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere și media de admitere.
Candidații care după prima clasificare nu vor ocupa un loc la programele de studii pentru care
au opțiuni (buget/taxă) și care nu au fost declarați respinși, se vor regăsi pe lista de așteptare. După
etapa de confirmări/retrageri aceștia pot ocupa un loc doar dacă nu și-au retras dosarul.
Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate pe liste separate pe domenii pentru
fiecare program de studii universitare de licență, formă de învăţământ şi formă de finanţare, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere. Candidaţii admişi vor apărea pe o singură listă, fiind admişi la
un singur program de studii universitare de licență indiferent de numărul opţiunilor exprimate pe
fişa de înscriere.
În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut medii egale de admitere,
departajarea se va realiza pe baza următoarelor criterii:
a) nota obținută la a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat
b) nota obținută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat
c) ordinea opţiunilor exprimate în fişa de înscriere
6. CONFIRMĂRI ŞI RETRAGERI
Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada stabilită (conform calendarului),
să confirme locul ocupat prin completarea unei cereri-tip. În caz contrar vor pierde locul ocupat.
1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget vor depune diploma de
bacalaureat în original și cererea-tip de confirmare la secretariatul facultății, conform
calendarului, pe zile și ore repartizate pentru fiecare program de studii în parte, cu păstrarea și
menținerea distanțării fizice în vigoare la momentul respectiv.
2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor transmite cererea-tip completată la
adresa de e-mail secretariat@geo.unibuc.ro însoțită de diploma de bacalaureat scanată.
Prin confirmare, candidaţii admişi pot opta pentru următoarele două situaţii diferite:
 confirmă locul ocupat, cu menţiunea de a rămâne pe acel loc indiferent de glisările
(reclasificările) ulterioare;

 confirmă locul ocupat, dar îşi exprimă dorinţa de a participa la un nou proces de
reclasificare, în urma căruia pot ocupa un loc la alt program de studii universitare de
licență, în funcţie de opţiunile exprimate pe fişa de înscriere.
Candidaţii admişi care nu confirmă în perioada cuprinsă în calendar pierd locul ocupat,
fiind excluşi de pe listele concursului de admitere. Retragerea dosarului de către candidaţii admişi sau
aflați pe lista de așteptare atrage după sine, excluderea acestora de pe listele concursului de admitere.
Locurile astfel eliberate vor intra într-un nou proces de repartizare. La noul proces de repartizare
participă toţi candidaţii declaraţi admişi care şi-au exprimat dorinţa de a participa la procesul
de repartizare şi toţi candidaţii de pe lista de așteptare care nu şi-au retras dosarul.
În eventualitatea suplimentării numărului de locuri (Buget) după afișarea rezultatelor finale,
acestea vor fi repartizate proporțional pe programe de studii și ocupate de candidații admiși pe locurile
cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere.
Prezentele precizări au fost aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 0506.02.2021 și completează prevederile din Metodologia organizării și desfășurării concursului de
admitere 2021 la studii universitare de licență aprobată în ședința C.A. UB din 13.01.2021 și ședința
Senatului UB din 20.01.2021.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE,
Decan Prof. Univ. Dr. Alexandru NEDELEA

AN/IS/AR/1 ex.

