
ANUNȚ PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET - MASTER - CANDIDAȚI ADMIȘI 
ANTERIOR PE LOCURILE CU TAXĂ 

CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET OCUPATE ÎN URMA RECLASIFICĂRII de 
CĂTRE CANDIDAȚII ADMIȘI ANTERIOR PE LOCURILE CU TAXĂ SE FACE PRIN DEPUNEREA 
DOSARULUI FIZIC LA SALA DE CONSILIU A FACULTĂȚII DE ISTORIE (ETAJ I) ÎN PERIOADA 
30.08 - 31.08 2021,  orele 10.00 - 14.00 

Dosarul trebuie să conțină: 

- Diploma de bacalaureat în original  

-  Diploma de licență/adeverința în original; 

-  Suplimentul la diplomă în original, în cazul depunerii diplomei de licență; 

- Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu 

originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului); 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul 

(certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin 

prezentarea originalului); 

- C.I. /pașaport (copie simplă); 

- 2 fotografii tip 3/4; 

- Adeverinţa medicală tip, în original, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de medicul 

de familie; 

- Fișa de înscriere la concursul de admitere, generată de platformă și semnată de candidat; 

- Scrisoarea de intenție semnată de candidat; 

- Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte 

scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de 

copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic); 

- În cazul celor care au efectuat studiile în afara României: documentul de recunoaștere a 

studiilor; 

- Pentru candidații care au urmat anterior un program de master: adeverința cu tipul de 

studii și forma de învățământ; 

-  În cazul olimpicilor: copie diplomă cu indicarea premiului obținut; 

-  În cazul celor care au candidat pe locuri destinate etniei rome: recomandare (original) din 

partea unei organizații legal constituite a romilor, în care se menționează apartența la etnia 

romă; 

-  În cazul celor care au efectuat studiile în afara României: documentul de recunoaștere a 

studiilor; 

-  Pentru candidații care au urmat anterior un program de licență: adeverința cu tipul de 

studii și forma de învățământ; 

-  Pentru candidații care provin din centrele de plasament sau din sistemul de protecție 

socială: documentele justificative încărcate pe platformă. 

Toate documentele vor fi depuse într-un dosar plic. 

✔ Candidații care au depus dosarul la facultate cu diploma/adeverința în original pot 

confirma locul la buget printr-un mesaj la adresa admitere.istorie@unibuc.ro,, 

respectând calendarul afișat mai sus. 
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