
Actele necesare pentru  
înscrierea la Admiterea 2023  
Universitatea din București

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

•  Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia proprie fiecărei 
facultăţi (se depune în dosarul fizic);

•  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată 
conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru 
promoţia 2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală 
de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate 
şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare 
anului şcolar 2022–2023, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate 
interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea 
preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu 
este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. 

•  Certificatul de naştere, în copie scanată (se depune la secretariat);

•  Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);

•  Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează 
(se depune la secretariat); 

• Trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse doar la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;

•  C.I sau pașaport, în copie scanată (se depune la secretariat);

•  Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere în 
conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;

•  Recomandare pentru candidaţii aparţinând minorităţii rrome (pentru locurile speciale) 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, în copie scanată și orginalul va 
fi depus la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;

•  Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale 
în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

Licenţă



SCUTIREA DE TAXĂ

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 de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
•   adeverinţă de la casa de copii/centrele 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;
•   alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

ACORD PRIVIND ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

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.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE

Pentru candidaţii care au urmat anterior un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate 
și forma de învăţămât: buget, taxă, cu bursă/fără bursă eliberată de instituţia de învăţământ superior  
unde a fost înmatriculat studentul  (copie scanată și depunerea în original în dosarul fizic).

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru 
un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană 
pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB

Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din 
cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe 
locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

VALIDAREA DOSARULUI

Validarea înscrierii şi eliberarea legitimaţiilor de concurs, unde este cazul (inclusiv în format on-line) 
se face numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, respectiv validarea acestuia, se constată că: 
•  fişa-tip de înscriere este completată corect;
•  candidaţii au precizat programele de studiu, forma de învăţământ la care doresc să concureze, 

precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.
•  sunt încărcate pe platformă lizibil/la rezoluţie corespunzătoare toate documentele precizate în 

prezenta metodologie, precum și în metodologiile facultăţilor.
•  a fost încărcat documentul care să ateste plata taxei de înscriere



Pentru candidaţii din rândul minorităţilor naţionale care solicită susţinerea unor probe de concurs în 
limba maternă, comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate 
în liceu în limba respectivă. În caz contrar, candidaţii  nu pot susţine probele respective în limbile 
minorităţilor naţionale.

Pentru mai multe detalii privind procesul de admitere puteţi consulta Metodologia organizării și 
desfășurării concursului de admitere Studii Universitare de Licenţă 2022 AICI

http://admitere.unibuc.ro/wp-content/uploads/2023/01/Metodologia-organizarii-si-desfasurarii-concursului-de-admitere-la-studii-universitare-de-licenta_2023_aprobat_Senat_18_01_2023.pdf

