
CONFIRMARE LOCURI CANDIDAȚI ADMIȘI SAU AFLAȚI PE LISTA DE AȘTEPTARE 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget vor depune diploma de bacalaureat în 

original la secretariatul facultății plus documentele enumerate mai jos pentru confirmarea locului ocupat, conform 

calendarului de admitere. 

 2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune diploma de bacalaureat în original la 

secretariatul facultății sau vor transmite diploma de bacalaureat scanată față-verso pe adresa de email 

secretariatgg@unibuc.ro plus documentele enumerate mai jos pentru confirmarea locului ocupat, conform 

calendarului de admitere. 

 3. Candidații de pe lista de așteptare pot ocupa un loc după finalizarea procesului de confirmare, DACĂ NU ÎȘI 

RETRAG DOSARUL. 

 4. Candidaţii declarați admişi care nu își confirmă locul în perioada cuprinsă în calendarul admiterii 

pierd locul ocupat, fiind excluşi de pe listele concursului de admitere.  

 5. Retragerea dosarului de către candidaţii admişi sau aflați pe lista de așteptare atrage după sine, 

excluderea acestora de pe listele concursului de admitere.  

 Locurile astfel eliberate vor intra într-un nou proces de repartizare. La noul proces de repartizare participă 

toţi candidaţii declaraţi admişi la taxă care și-au confirmat locul și toți candidaţii de pe lista de așteptare care nu                 

şi-au retras dosarul.  

 Clasamentul care evidențiază rezultatele procesului de admitere online este stabilit în baza principiului 

opțiunea primează mediei. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în raport cu opţiunea exprimată și apoi media de 

admitere.  

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT:  

1. Diplomă de Bacalaureat;   

2. Certificat de naştere; 

3. C.I.; 

4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

5. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la 

Facultatea de Geologie și Geofizică (se obține de la medicul de familie), Documentul se depune și în original 

la dosarul fizic în momentul confimării locului; 

6. 3 fotografii format ¾  

7. Dovada de plată a taxei de admitere (dovada achitării on-line, ordin de plată, extras de cont, etc.);  

       8. Candidații care au urmat anterior un program de licență vor depune în plus o adeverință cu tipul de studii 

urmate și forma de învățământ: buget, taxă, cu bursă etc. eliberată de instituția de învățământ superior unde a 

fost înmatriculat studentul. 

 

Program  înscrieri/confirmări:  

Luni - vineri, orele 900 – 1400;  

Sâmbătă - duminică,  orele  900 – 1200 

 

Perioadă  înscrieri/confirmări:  

- 23, 24, 25, 26 iulie 2021 – confirmarea locurilor și depunerea documentelor  

- 27 iulie 2021 – afișarea rezultatelor în urma confirmărilor 

- 28, 29 iulie 2021 – confirmări și depunerea documentelor (numai pentru candidații declarați admiși de pe 

listele de așteptare, sau pentru cei care glisează de la taxă la buget, după afișarea rezultatelor din                         

27 iulie). 
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