
Actele necesare pentru  
înscrierea la Admiterea 2021  
Universitatea din București

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

a.  Fişă-tip de înscriere/ generată pe platforma on line (după caz), cu asumarea răspunderii pentru 
corectitudinea și exactitatea datelor.

b.  Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de 
licenţă pentru promoţia 2021, (după caz, încărcată pe platformă);

c.  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
d. Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul sau după caz, încărcată pe 

platformă;
e.  Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
f.  O fotografie încărcată pe platformă / și trei fotografii ¾ cm ce se vor depune în dosarul fizic.
g.  C.I. sau pașaport în copie;
h.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele 

aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti sau dovada plăţii on-line a acesteia;
i.  Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor 

CNRED.

CANDIDAŢII PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI

j. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară o recomandare din partea 
unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care 
se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

SCUTIREA DE TAXĂ

k.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va 
prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente: 

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/ centrul de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau  

    pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru  

   susţinătorii legali ai candidatului.

Master



ACORD PRIVIND ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

l.  La programele de studii unde probele de evaluare sunt on-line, candidaţii trebuie să își dea 
acordul scris pentru a fi înregistraţi. În lipsa acestui acord, dosarul candidatului nu se validează. 

m.  Dosarul de înscriere poate conţine şi alte documente solicitate prin metodologiile proprii 
ale facultăţilor.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa aplicaţia dedicată înscrierii 
conform specificului fiecărei facultăţi. 

Fişa-tip de înscriere completă, rezultată online va fi asumată sub semnătură proprie de către candidat 
și depusă, ulterior ( la termenul precizat în metodologia fiecărei facultăţi), în dosarul fizic. 

Datele înscrise de candidat 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 asumarea responsabilităţii 
de către candidaţi cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondenţa dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de masterat. Costurile 
aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Un 
student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii.

Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare în 
termen legal, a tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se organizează concurs de 
admitere pe baza unor probe scrise/ orale.

Pentru mai multe detalii privind procesul de admitere puteţi consulta Metodologia organizării și 
desfășurării concursului de admitere Studii Universitare de Master 2021 AICI.

http://admitere.unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/03/master-metodologie-CA-13.01.2021.pdf?fbclid=IwAR3x9v2ID04BOjbja--x4OkPa2oNY3Y1yVPDX9KsTPqovsZL3_dbi1K7xOg

