
PRECIZĂRI  

privind ADMITEREA la studii universitare de licență 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 

Admiterea la Facultatea de Geologie și Geofizică, sesiunea septembrie 2021, se va desfășura față în 

față la secretariatul facultății din strada Traian Vuia nr. 6. 

CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2021 

06 - 17 septembrie 2021 – înscrierea candidaților  

20 septembrie 2021 – afișarea candidaților admiși 

20, 21, 22 septembrie 2021 – confirmarea locurilor și depunerea documentelor 

23 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor finale 

PROGRAM  ÎNSCRIERI/CONFIRMĂRI: 

Luni - vineri, orele 900 – 1400;  

Sâmbătă - duminică,  orele  900 – 1200

NUMĂR DE LOCURI 

- 26 locuri/buget 

- 158 locuri/taxă 

Nr. crt. Domeniul de 
licență acreditat 

Programul de studii Capacitate 
școlarizare 

Nr.locuri  Nr.locuri 
absolvenți 

licee 
situate în 

mediul 
rural 

(buget) 

Nr.locuri 
absolvenți 
licee din 

sistemul de 
protectie 

sociala 
(buget) 

Nr. locuri la 
buget 
pentru 
Romi 

(buget) Buget Taxă 

1. Geologie Geologie 
60 0 37 1 1 

- 

2. 
Inginerie 
geologică 

Inginerie 
geologică 120 9 81 2 

- 
1 

3. Geofizică 
60 11 40 1 

- - 

Total 240 20 158 4 1 1 



 

CRITERII DE ADMITERE 

 Admiterea la Facultatea de Geologie și Geofizică, pentru anul universitar 2021-2022, se va 

desfăşura la toate specializările, după următorul criteriu de admitere:  

Media generală la bacalaureat – cu pondere 100% în media finală 

  

 Clasamentul care evidențiază rezultatele procesului de admitere este stabilit în baza 

principiului opțiunea primează mediei. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în raport cu opţiunea 

exprimată și apoi media de admitere.  

 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE  

 În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor 

aplica următoarele criterii de departajare: 

- nota obținută la limba română în cadrul examenului de bacalaureat  

- nota obținută la cea de-a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat  

 

TAXE DE ADMITERE ŞI DE STUDII: 

 - taxa de admitere: 150 lei/dosar de admitere; 

- taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 3.100 lei/an 

- taxa de admitere se achita prin virament în contul BCR  

 IBAN: RO65RNCB0076010452620302 (contul IBAN al Facultății de Geologie și Geofizică),  
 

DETALII PLATĂ: 

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

COD FISCAL: 4505502 
Explicația - taxă admitere licență, nume, inițiala tatălui, prenume, program de studiu 

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

   

1. Diplomă de Bacalaureat sau adeverință provizorie (în cazul liceelor la care nu s-au 

eliberat diplomele pentru promoția 2021) eliberată de către instituția de învățământ, în care să 

fie menționateurmătoarele: media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele 

examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;   

2. Certificat de naştere; 

3. C.I. sau pașaport; 

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. 1 fotografie format ¾ (+ 3 fotografii format ¾, care vor fi depuse în original la dosarul 

fizic în momentul confirmării locului); 

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

8.Recomandarea pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din 

partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de 

activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă; 

9.Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform 

prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul); 

10. Candidații care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, vor 

 prezenta în plus unul din următoarele documente:  

- certificatele de deces ale părinților, copie/scan (în cazul celor orfani de ambii părinți);  

- adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această 

situație);  

- adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în 

activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;  

- adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București 

pentru susținătorii legali ai candidatului;   

 

 Candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea august-septembrie 

2021 și nu dispun încă de diploma/adeverința de bacalaureat, pot solicita preluarea automată a 

rezultatelor din SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România pe baza unui 

acord între Universitatea din București și Ministerul Educației, cu consimțământul 

candidatului. 

 

 Candidații care au făcut studiile preuniversitare în străinătate vor consulta mai întâi 

informațiile disponibile pe site-ul Universității, la adresa  

https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en  

 

 

 Candidați care au absolvit liceul în mediul rural  

 Candidații care au absolvit un liceu din mediul rural sunt înscriși automat pe locuri alocate 

pentru această categorie de candidați, la toate domeniile/programele la care susțin examenul de 

admitere, dar pot fideclarați admiși doar la unul dintre ele. Înscrierea pe locurile alocate pentru 

candidați care au absolvit un liceu în mediul rural nu anulează dreptul candidatului, în cazul în 

care nu ocupă un astfel de loc, de a ocupa un loc finanțat prin granturi de studii (BUGET) sau 

cu taxă.  

 

 

 

 

https://www.siiir.edu.ro/
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en


CONFIRMARE LOCURI CANDIDAȚI ADMIȘI 

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

bacalaureat în original la secretariatul facultății, conform calendarului de admitere. 

 2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor transmite diploma de bacalaureat 

scanatăfață-verso pe adresa de email secretariatgg@unibuc.ro 

 3. Candidații care au urmat anterior un program de licență vor depune în pluso 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. 

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

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

către candidaţii admişi sau aflați pe lista de așteptare atrage după sine, excluderea acestora de pe 

listele concursului de admitere.  

  

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 

 Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate pe liste separate, pe domenii 

pentru fiecare program de studii universitare de licență şi pe forme de finanţare, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere.  

 Prezentele precizări au fost aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 

05.05.2021 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE, 

 

Decan 

Prof. Dr. Ing. Lucian PETRESCU 


