
CONFIRMĂRI CANDIDAȚI ADMIȘI (BUGET  sau TAXĂ) 
Studii universitare de master 

 
 

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ( se vor depune documentele încărcate pe 

platforma de înscriere) 

 

 Fișa-tip de înscriere rezultată din platforma de înscriere care va fi datată și semnată. 
 Formularul TIP – CONFIRMARE (site  facultate). 
 Diploma de licență, în original sau adeverință de licență pentru promoția 2022 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*.  

 Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă (pentru promoții vechi), în original și o copie xerox pentru certificare*. 
 Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă (dacă este cazul), 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*. 

 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (dacă este 
cazul), în original. 

 Certificat de naştere, în original și o copie xerox pentru certificare*.  
 Certificat de căsătorie (pentru doamnele căsătorite), în original și o copie xerox pentru certificare*. 
 Adeverință medicală- TIP, din care să rezulte că este apt pentru facultate, în original. 
 3 fotografii (format ¾ cm.).  
 Carte de identitate sau pașaport, copie xerox; 
 Chitanţa de plată a taxei sau dovada plății on-line a taxei de înscriere la concursul de admitere. 
 Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea unei 

organizații legal constituite a rromilor, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia 
rromă, în original. 

 Numai pentru persoanele care au solicitat scutirea de taxă la înscrierea la concursul de admitere, se va 
prezenta unul din următoarele documente: 

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

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

susținătorilor legal, în original; 
- adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii 

legali ai candidatului, în original. 
 

* 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: 

19 SEPTEMBRIE  2022, orele 900 –  1300 

20 SEPTEMBRIE  2022, orele 900 –  1300 

21 SEPTEMBRIE  2022, orele 900 –  1300 

22 SEPTEMBRIE  2022, orele 900 –  1300 

 

LOCAȚIE: secretariatul Facultății de Geografie, et. II. 

 

NOTĂ: Candidații care nu confirmă locul ocupat  în perioada de mai sus, vor fi eliminați de pe listele 

candidaților admiși. 

 



 


