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SEPTEMBRIE 2020  

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ SAU  

ÎN AȘTEPTARE PE LISTELE PRELIMINARE 

 

TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI TREBUIE SĂ-ȘI CONFIRME LOCUL PRIN 

DEPUNEAREA DOSARULUI DE CONFIRMARE  

 

 

Având în vedere că în perioada 3 - 11 septembrie 2020, au fost vacantate  

  4 LOCURI-BUGET :  

- CHIMIE  - 3 locuri BUGET  

- BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ – 1 loc BUGET  

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2020 pot ocupa unul dintre aceste 

locuri de la buget prin confirmarea locului cu diploma de bacalaureat în 

original!  

 

Repartizarea finală se va realiza în ordinea mediilor de admitere 

 în data de 18 septembrie 2020. 

  

DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) cuprinde următoarele 

documente:  

o fișa de înscriere imprimată din platforma de înscriere la admitere (aceasta se 

descarcă prin accesarea butonului generează fișă de înscriere din contul 

candidatului) SAU COMPLETATĂ LA DEPUNEREA DOSARULUI  

o DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL sau COPIA ACESTEIA, în 

vederea certificării conform cu originalul 



 
 

o copii ale următoarelor documente: certificat de naștere, carte de identitate, 

certificat de căsătorie (dacă e cazul) și originalele acestora, în vederea 

certificării conform cu originalul 

o 2 fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso 

o Adeverința medicală, în original 

o CANDIDAȚII CARE DORESC SĂ OCUPE UNUL DIN CELE 4 LOCURI  
VACANTATE ÎN PERIOADA 3-11 SEPTEMBRIE VOR COMPLETA O FIȘĂ 
SUPLIMENTARĂ ȘI VOR DEPUNE DIPLOMA DE BACALAUREAT IN ORGINAL!  

o  

Dosarul de confirmare se depune la Secretariatul Facultății de Chimie, din 

Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, 

în perioada 14-17 septembrie  2020 între orele 9:00 -14:00. 

o Candidatul intră singur in facultate; în cazul în care dosarul este adus de o alta 
persoană, aceasta trebuie să prezinte o împuternicire notarială.  

o Vă rugăm să veniți cu măștile proprii; la intrarea în facultate vi se va lua 
temperatura. Se va păstra distanța fizică.  

 

În vederea înmatriculării pe locurile cu taxă, candidații declarați admiși 

pe aceste locuri, trebuie să achite suma de 500 de lei – taxa se poate achita online 

completând formularul de la adresa https://po.unibuc.ro/admitere.php sau prin 

virament bancar în contul Facultatii de Chimie RO54 RNCB0076010452620 306, 

deschis la BCR SECTOR 5 (informații despre plata prin virament bancar găsiți la 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/05/Informatii-necesare-pentru-plata-

taxelor-2019-2020_.pdf).  

Taxa se achită pe numele candidatului admis și dovada plății se 

transmite pe adresa de email a secretariatului Facultății de Chimie: 

chimie.secretariat@g.unibuc.ro, până pe data de 18 septembrie 2020. 

Menționăm că suma de 500 de lei reprezintă un avans din taxa de școlarizare 

pentru anul universitar 2020/2021. Taxa de școlarizare este de 3700 lei. 
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