
 1 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE CHIMIE 

 

A D M I T E R E       2 0 2 1 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

DESFĂŞURARE CONCURS DE ADMITERE  

sesiunea iulie  

 
1. Admiterea la studiile universitare de master se face prin concurs, pe baza unei 

probe scrise de chimie, cu durata de 2 ore. Media minimă de admitere la 

studii universitare de master este 6 (șase). 

2. Conform  deciziei Consiliului Facultății de Chimie – proba scrisă se va susține 

în varianta față în față – cu  respectarea normelor de protecție și securitate 

(trasee diferite pentru intrare, respectiv, ieșire din sala de examinare; măsurarea 

temperaturii fiecărui candidat la intrarea în clădire/amfiteatru, completarea unei 

declarații pe proprie răspundere din partea fiecărui candidat din care să reiasă 

că nu a luat contact  în ultimele 14 zile cu persoane infectate, aflate în carantină 

sau izolare; purtarea măștii faciale, păstrarea distanței fizice prin  ocuparea de 

către studenți doar a locurilor marcate din amfiteatru, dezinfectarea 

pardoselilor și suprafețelor de lucru din spațiul în care are loc examenul, înainte 

de accesul candidaților). 

3. Proba scrisă va avea loc într-o singură zi, marți, 20 iulie, ora 9:00, în 

amfiteatrul Gheorghe Spacu  (R1),  situat în Bdul. Regina Elisabeta nr. 4-

12, etajul 1.  

4. Prezentarea la sala programată este obligatorie la ora 8:30. Candidaţii care nu 

vor fi prezenţi în sală în momentul distribuirii subiectelor de concurs pierd 

dreptul de a susţine proba scrisă. 

5. Pentru susţinerea probei scrise, candidatul primeşte: foaia de concurs, subiectele 

de concurs şi ciornele. 

6. Repartizarea pe săli se va afişa cu cel puţin 24 de ore înaintea probei scrise. 

7. Durata testului va fi de 2 ore din momentul încheierii distribuirii subiectelor    

fiecărui candidat.  

8. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, legitimaţia de 

concurs, un calculator de buzunar şi, dacă doresc, apă/băuturi răcoritoare.  

9. Candidaţii nu au voie să intre în sala de concurs cu telefoane  mobile, agende 

electronice, cărţi, caiete sau alte materiale  şi aparatură. 

10. Frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuţia cu alţi candidaţi, se    

sancţionează cu excluderea din concursul de admitere.  

11. Responsabilul de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor în tabelul 

nominal al sălii şi distribuie fiecărui candidat o foaie de concurs şi două ciorne. 

La ora stabilită, responsabilul de sală deschide plicul cu subiectele de concurs în 

faţa întregii săli şi distribuie fiecărui candidat câte un chestionar de concurs 

conform oglinzii sălii. 
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12. Responsabilul de sală citeşte instrucţiunile destinate candidaţilor, iar aceştia vor 

completa elementele de identificare personale pe foaia de concurs. 

13. La cerere, responsabilul de sală va distribui candidaţilor ciorne suplimentare, 

arătându-le în prealabil întregii săli, pentru a se constata că nu conţin nimic 

distinctiv. Pe foaia de concurs se scrie cu cerneală sau pastă  de culoare albastră 

sau neagră. În foaia de concurs nu se admit semne distinctive, deoarece acestea 

pot conduce la anularea acesteia. De asemenea, nu se admit ştersături şi nici  

modificări cu pasta corectoare. În cazul în care s-a greşit se anulează rândul 

corespunzător cu o linie orizontală.  

14. Candidaţii care au terminat proba scrisă predau la catedră foaia de concurs 

responsabilului de sală, iar acesta semnează în colţul din dreapta sus, alături de 

numele candidatului, după care candidaţii lipesc colţul lucrării. Apoi, 

candidatul semnează pentru predarea lucrării în tabelul nominal al sălii, aflat la 

catedră. Odată cu foaia de concurs se predau şi subiectele de concurs, care va 

fi ataşat la foaia de concurs, precum şi ciornele primite de candidat.  

15. Responsabilul de sală şi membrii comisiei de supraveghere şi corectare vor  

lua măsuri pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala fără a preda 

subiectele de concurs, foaia de concurs şi ciornele şi fără a semna de predarea 

lor. 

16. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise se depun la  

secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Nu se 

primesc contestaţii la contestaţii. 

17. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut 

prin concurs se restituie, la cerere şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe 

suplimentare, în timpul programului de lucru cu publicul stabilit de 

universitate. 

18. Locurile rămase neocupate la finalul sesiunii de admitere din iulie se scot la 

concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2021. 


