
PROGRAM ȘI DOCUMENTE CONFIRMĂRI 
 

 
PENTRU CANDIDAȚII care au fost repartizați de la TAXĂ la BUGET, se depun următoarele documente: 

 
 Formularul TIP- CONFIRMARE 

 Diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original 

 
PENTRU CANDIDAȚII care au fost repartizați de pe LISTA DE AȘTEPTARE, confirmă locul ocupat cu următoarele 

documente: 
 

- Formularul TIP- CONFIRMARE 

- Scrisoarea de motivație semnată și datată; 
- Fișa-tip de înscriere rezultată din platforma de înscriere care va fi datată și semnată. 
- Diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original pentru candidații admiși la BUGET. Pentru 

candidații admiși la TAXĂ se va depune o copie legalizată sau o copie xerox însoțită de original în vederea certificării*.  
- Diploma/diplomele de olimpic, în original și copii xerox pentru certificare*, 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 au fost declarați admiși ca 
olimpici); 

- Certificat de naştere, în original și copie xerox pentru certificare*;  
- Certificat de căsătorie (pentru doamnele căsătorite), în original și copie xerox pentru certificare*; 
- Adeverinţă medicală-tip, în original, din care să rezulte că este apt pentru facultate;  
- 3 fotografii format ¾ cm.; 
- C.I. sau pașaport în copie xerox; 
- Chitanţa de plată a taxei sau dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de admitere;  
- Recomandare, în original, 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, în original, conform prevederilor legale în vigoare la 
data înscrierii (dacă este cazul);  

- Candidații care au solicitat scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, vor prezenta unul din următoarele 
documente: 

o certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți), în original și copie xerox pentru 
certificare*; 

o adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație), în original; 
o adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a 

susținătorilor legali, în original; 
o adeverință, în original,  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 prezenta adeverință, în original,  cu tipul de studii urmate și 

forma de învățământ: buget, taxă, cu bursă etc., eliberată de instituția de învățământ superior unde a fost înmatriculat;  
- Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială vor depune în original documentele 

justificative în acest sens.  
 

* Actele în original însoțite de copii xerox vor fi certificate de către secretariat. 

 
DOSAR PLIC carton pe care se va trece numele, inițiala tatălui, prenumele și programul de studii la care a fost admis. 
 

PROGRAM: 

27 IULIE 2022, orele 900 –  1400 

28 IULIE 2022, orele 900 – 1400 

 

LOCAȚIE: Secretariatul Facultății de Geografie, etaj II 

 

 

CANDIDAȚII care nu se regăsesc în situațiile de mai sus și au depus dosarul cu cererea de confirmare în ETAPA 1,  
NU MAI TREBUIE SA CONFIRME LOCUL! 

 


