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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE 

 
 
A. ACTE DE STUDIU 
 

1. Diploma de Bacalaureat în original sau copie legalizat . 

2. Diploma de Licen  în original sau copie legalizat  – e necesar  numai candida ilor care doresc s  se înscrie pe 
locurile speciale rezervate licen ia ilor (admitere cu examen scris SAU pe baza mediei de la bacalaureat, în 
func ie de specializare). 

 

ATEN IE: Cât  vreme o persoan  se afl  în eviden a uneia sau mai multor institu ii de înv mânt 
superior, actele de studiu în original trebuie s  fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste 
institu ii! 

§ Dup  afi area rezultatelor, pentru confirmarea locului i finalizarea concursului de admitere e 
obligatoriu: 

pentru candida ii declara i admi i pe locuri subven ionate de stat (buget): s  depun  la dosar originalele 
actelor de studii (f r  acestea, candidatul va pierde locul ob inut prin concurs); 
pentru candida ii declara i admi i pe locuri cu tax  de colarizare: s  depun  la dosar originalele actelor de 
studiu SAU adeverin e din care s  reias  c  acestea se afl  depuse la o alt  institu ie de înv mânt. 

 

!!!  Conform normelor impuse de Ministerul Educa iei i Rectoratul Universit ii din Bucure ti, cet enii români 
sau ai statelor din spa iul Uniunii Europene, care au absolvit liceul / facultatea în alt  ar  decât România i 
doresc s  se înscrie la admiterea pentru ciclul I de licen , sunt obliga i s  depun  la dosar un act de 
echivalare a diplomelor ob inute. Acest act se elibereaz  de c tre Comisia Na ional  de Recunoa tere i 
Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului. Candida ii sunt ruga i s  se preocupe din timp 
de demararea procesului de echivalare, inând cont c  nu se vor putea înscrie numai în baza actelor de 
studiu ob inute în str in tate. 

 
B. DOCUMENTE PERSONALE 
 

3. Certificatul de na tere – obligatoriu în copie legalizat . 

4. B.I. sau C.I. – în copie simpl . 

5. Certificatul de c s torie sau alte certificate care atest  schimbarea numelui – obligatoriu în copie legalizat , 
NUMAI în cazul în care candidatul i-a schimbat numele specificat în certificatul de na tere i pe actele de 
studiu, în urma c s toriei, adop iei etc. 

6. Trei fotografii tip buletin. 

7. În cazul înscrierii la una dintre sec iile unde admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat în propor ie de 75% 
este necesar  depunerea unei scrisori de inten ie din partea candidatului, scrisoare care va conta în propor ie de 
25% pentru media final  de admitere. 
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C. ACTE CARE DOVEDESC DREPTUL CANDIDATULUI DE A BENEFICIA DE SCUTIRE DE TAXA 
DE ÎNSCRIERE / TAXA DE COLARIZARE (dup  caz) 
 

8. Adeverin e sau certificate care atest  c  un candidat e cadru didactic / copil de cadru didactic / orfan de ambii 
p rin i / aflat în plasament familial / angajat al Universit ii din Bucure ti – în original. 

9. Cereri de mân  adresate conducerii Facult ii, înso ite de documentele doveditoare pentru: persoanele cu 
handicap / persoanele suferinde de boli cronice etc. / persoanele cu o situa ie material  precar  (cazuri sociale) 
etc. 

10. Acte care dovedesc identitatea i drepturile candidatului – acte de divor , de adop ie, de schimbare a numelui 
etc. – acestea pot fi prezentate în original Comisiei de Admitere, care va opri o copie simpl , autentificat  pe 
loc de c tre Pre edinte. Ulterior, candida ilor declara i admi i li se vor solicita copii legalizate ale acestor acte. 

 

!!!  Men ion m c  dreptul candida ilor care sunt cadre didactice / copii de cadre didactice / orfani de ambii 
p rin i / afla i în plasament familial / angaja i sau copii de angaja i ai Universit ii din Bucure ti de a 
beneficia de scutirea / reducerea taxei de înscriere e specificat în metodologia general  eliberat  de 
Rectorat. Restul situa iilor sunt la latitudinea Comisiei de Admitere. 

 
D. ALTE DOCUMENTE 
 

11. Chitan a care dovede te achitarea taxei de înscriere; taxa se va achita la o casierie din incinta Facult ii, iar 
chitan a va fi inclus  în dosarul depus. Dac  doresc, candida ii pot solicita o copie dup  chitan , cu semn tura 
i tampila Comisiei de Admitere, îns  originalul va r mâne la Facultate, inclusiv dup  retragerea dosarului. 

12. Fi a / fi ele de înscriere. 

13. Adeverin  medical  valabil  (eliberat  cu cel mult 3 luni înainte de înscriere) de la cabinetul medical al 
liceului absolvit / medicul de familie / o policlinic  cu plat  – obligatoriu în original. 

14. Un dosar plic. 

 
 
!!!  Taxa de înscriere (vezi 11) se va achita la sediul Facult ii în momentul înscrierii; de asemenea, fi ele (vezi 

12) vor fi completate pe loc, sub îndrumarea membrilor Comisiei de Admitere. 
 
 
 
În cazul în care nu sunte i siguri dac  v  încadra i în categoriile mai sus men ionate, contacta i prin 
e-mail comisia de admitere pentru a elucida situa ia în timp util, furnizând detalii referitoare la 
situa ia dvs. 
 
 
 

***** 
  


