
 

PROGRAM CONFIRMĂRI: 
21-23 septembrie 2022 – în intervalul orar 8.00 - 14.00 

 

ADMITERE 2022 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

MASTER DIDACTIC ÎN CHIMIE 

Informații pentru candidații ADMIȘI, pe listele preliminare- sesiunea septembrie 2022  

Pentru confirmarea locului ocupat fiecare candidat declarat admis TREBUIE să depună/să 

completeze dosarul de confirmare. 

DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) cuprinde următoarele documente: 

 fișa de înscriere completată și semnată; 

 scrisoarea de intenție care urmărește motivația candidatului pentru cariera didactică, semnată în 

original; 

 pentru candidații admiși la BUGET: Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în 

original sau adeverinţă (în cazul facultăților care nu au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) 

eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la 

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

 pentru candidații admiși la TAXĂ: copie legalizată a diplomei de licenţă sau a adeverintei, sau 

copie xerox însoțită de original în vederea certificării conform cu originalul; 

 Suplimentul la Diplomă sau alt act din care să rezulte media anilor de studiu (pentru promoția 

2022); 

 Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificare 

conform cu originalul, sau copie legalizată;  

 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform prevederilor 

CNRED (dacă este cazul), 

 Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul; 

 Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate (de la medicul de 

familie);  

 2 (două) fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso 

 C.I. sau pașaport în original și copie pentru certificare conform cu originalul 

 Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru certificare 

conform cu originalul (unde este cazul). 

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

Elisabeta, nr. 4-12, sector 3. 

 

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 prin virament bancar în contul Facultății de Chimie RO54 

RNCB0076010452620 306, deschis la BCR SECTOR 5. 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 23 septembrie 2022. 

Listele finale vor include numai candidații care au confirmat locul. 


