PRECIZĂRI
privind organizarea și desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licență
sesiunile iulie și septembrie 2022

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaților se va face online prin intermediul platformei dedicate
admitereonline.unibuc.ro. care va fi activă în perioada 04.07.2022 – 17.07.2022 până la orele 2359.
Candidaților care nu se pot înscrie online 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 online - program înscrieri: Luni - Vineri, orele 900 – 1400.
Toate documentele necesare înscrierii se vor încărca în format PDF.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
 Scrisoarea de motivație semnată și datată (Formular – TIP );
 Fișă-TIP de înscriere generată pe platforma online, cu asumarea răspunderii pentru
corectitudinea și exactitatea datelor;
 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
2022) 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 2022 (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
eliberată cu maxim 30 de zile înainte de înscriere;
 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 în contul BCR RO30RNCB0076010452620059 sau accesând
po.unibuc.ro. 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 din care să
reiasă forma de învățământ (IF/ID), forma de finanțare (prin granturi de studii - buget sau
taxă), cu/fără bursă etc. eliberată de instituția de învățământ superior unde a fost
înmatriculat studentul.
 Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială, vor
putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, 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.
DUPĂ AFIȘAREA REZULTATELOR, LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT, TOATE
DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE FIZIC LA SECRETARIAT ÎN DOSARUL STUDENTULUI.
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 prin granturi de studii (buget),
în cadrul capacității de școlarizare la orice program de studii al facultății.
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 prin granturi de studii (buget), în cadrul capacității de școlarizare numai la
programul de studii Geografia mediului.
Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III și mențiune) la
olimpiadele internaționale recunoscute de minister beneficiază de înscriere fără plata taxei de
admitere.
Candidați care au absolvit liceul în mediul rural
Candidații care au absolvit un liceu în mediul rural (site) sunt înscriși pe locuri alocate pentru
această categorie de candidați la toate domeniile/programele la care susțin examenul de admitere, dar
pot fi declarați 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 alt loc finanțat prin granturi de studii (buget) sau cu taxă.

Candidații care provin din case de copii/ centre de plasament
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
rromă trebuie să prezinte o adeverință care să certifice apartenența la această etnie. Un candidat poate
să se înscrie pentru examenul de admitere în această calitate la orice program de studii 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.
2. 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”. Rezultatele la scrisoarea de
motivație pot fi contestate conform Calendarului și sunt definitive.
3. 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 a mediei de la bacalaureat.
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 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
Un candidat poate urma concomitent două programe de studii universitare de licență, unul
finanțat prin granturi de studii (buget) și celălalt cu taxă.

4. CONFIRMĂRI ŞI RETRAGERI
Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca în perioada stabilită (conform calendarului),
să confirme locul ocupat prin completarea unei cereri-tip și depunerea dosarului de admitere (actele
încărcate pe platforma dedicată). În caz contrar vor pierde locul ocupat.
1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanțate prin granturi de studii (buget) vor
depune diploma de bacalaureat în original.
2. Candidații care au urmat anterior un loc finanțat prin granturi de studii (buget), pot urma la
buget diferența de ani dintre durata normală a studiilor și anii deja finanțați. Aceștia vor
depune diploma de bacalaureat în original.
3. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune diploma de bacalaureat în
original și o copie xerox pentru a fi certificată la secretariat (conform cu originalul).
4. 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 finanțate prin granturi de studii (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.
Confirmările se vor face la secretariatul facultății, conform unui calendar (data, ora, sala etc.),
care va fi afișat la momentul respectiv.
Prezentele precizări au fost aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 11.03.2022 și
completează prevederile din Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2022 la
studii universitare de licență aprobată în ședința C.A. UB din 05.01.2022 și ședința Senatului UB din
19.01.2022.

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