
 

 

 

 

 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.  
 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa aplicația dedicată înscrierii. Fișa-

tip de înscriere completată, rezultată on-line va fi asumată sub semnătură proprie de către candidat și 

depusă, ulterior (la termenul precizat de facultate), în dosarul fizic. Datele înscrise pe platformă după 

finalizarea înscrierii nu mai pot fi modificate decât cu cerere adresată președintelui comisiei de 

admitere pe facultate, din motive bine întemeiate, și numai până la finalizarea perioadei de înscriere. 

Documentele necesare pentru înscriere se vor transmite on-line/scanate cu semnarea responsabilității 

de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate și cele originale. 

 

 


