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ADMITEREA 2020 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER  
 

Procedură  

Adresa unică de e-mail este:  

admitere@bio.unibuc.ro, 

Pe perioada examenului de licență, candidații vor utiliza doar adresa de e-mail instituțional de tipul: 

nume.prenume@s.bio.unibuc.ro 

 

Conform aprobării Consiliului profesoral al Facultății de Biologie din 29.05.2020 şi a Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului de Admitere 2020, la programele de studii universitare de master, 

revizuită în contextul legislativ actual, conform Ordinul de ministru din 06.05. 2020, aprobată în Senatul 

UB din data de 17.06.2020, METODOLOGIA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

MASTER, REVIZUITĂ ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL din sesiunile din iulie 2020 și 

septembrie 2020, se vor desfășura conform următoarei proceduri. 

I. Structură Concurs de admitere: 

1. Admiterea la programele de studii universitare de master de la Facultatea de Biologie se organizează 

în limita capacității de școlarizare aprobată prin HG nr.299 din 9 aprilie 2020, astfel: 

a. pe locuri finanțate de la buget; 

b. pe locuri cu taxă. 

2. Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți un proces online de preînscriere, înscriere și admitere. 

Pentru acei candidați care nu se pot înscrie on-line (situații speciale), înscrierea se poate face la sediul 

Facultății de Biologie din Spl. Independenței 91-95. 

3. În sesiunea Septembrie 2020, Facultatea de Biologie scoate la concurs 510 locuri repartizate după 

cum urmează: 

 Programul de studii universitare de master 
Limba de 

predare 

Tipul 

programului 

de master 

Durata 

studiilor 

Nr. locuri 

finanțate 

de la 

Bugetul 

de stat 

Nr 

locuri 

cu 

taxă 

1 Biochimie și Biologie Moleculară (BBM) RO Cercetare 2 ani 15 35 

2 Genetică Aplicată și Biotehnologie (GAB) RO Cercetare 2 ani 20 30 

3 Microbiologie Aplicată și Imunologie (MAI) RO Cercetare 2 ani 20 30 

4 
Managementul Integrat al Capitalului Natural 

(MICN)* 
RO Cercetare 2 ani 15 25 

5 Neurobiologie (Neuro) RO Cercetare 2 ani 15 35 

6 Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp) RO Profesional 2 ani 12 38 

7 Bioinformatică Medicală (BioInfo) RO Profesional 2 ani 12 38 

8 Biologie Medicală (BM) RO Profesional 2 ani 20 30 

9 Laborator Medical (LM) RO Profesional 2 ani 20 30 

10 
Applied Biochemistry and Molecular Biology 

(ABMB) 
EN Research 2 years 0 30 

11 
Applied Bioinformatics for Life Sciences 

(ABLS) 
EN Research 2 years 0 40 

12 Sustenability of Socio-Ecological Systems* EN Research 2 years 15 25 
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* Va funcționa doar unul din cele 2 programe de studii universitare de master, în funcție de numărul de 

candidați. 

II. Forma de concurs: 

Proba 1: Examen scris – tip grilă 

Proba 2: Interviu 

1. Media minimă de admitere este 700 (șapte). 

2. Pentru fiecare candidat media de admitere se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale. 

3. În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaților clasați pe ultimul loc, se va aplica 

următorul criteriu de departajare: 

− nota obținută la examenului de licență. Dacă și după acest criteriu există egalitate între medii, se 

aplică criteriul: 

o nota celor trei ani de studiu de la licență. 

4. Candidatul participă la concursul de admitere de la programul de studii universitare de master care a 

fost ales ca primă opțiune.  

5. Clasificarea candidaților se face după următoarele criterii: 

a. Criteriul I – opțiunea 

b. Criteriul II – media 

III. Criterii de admitere: 

1. La concursul de admitere pot participa doar candidații care au absolvit cel puțin un program de studii 

universitare de licență în anul 2020 sau în promoțiile anterioare. 

2. Într- un „dosar” un candidat poate opta pentru maxim 3 programe de studii universitare de master de 

la Facultatea de Biologie, pe locurile finanțate de la buget sau pe locurile cu taxă.  

În acest caz, candidatul poate face între 1 și 6 opțiuni de înscriere, în care menționează programul/ 

programele de studii, în ordinea preferințelor.  

Într-un „dosar”, cele 6 opțiuni nu pot acoperi mai mult de 3 programe de studii universitare de master. 

3. Un candidat care dorește să urmeze, în același timp, 2 programe de studii universitare de master, poate 

depune 2 „dosare” de concurs. În acest caz, metodologia de admitere este cea prezentată în paragraful 

anterior (punctul III.2.).  

Conform legislației în vigoare, doar unul din cele 2 programe va putea fi urmat pe loc de la buget 

(mențiunea va fi făcută în dosar).  

În acest caz, candidatul are obligația de a participa la examenul de admitere organizat de cele două 

programe de studii universitare de master care au fost alese ca primă opțiune pentru fiecare din 

„dosare”.  

4. În final, un candidat poate urma un program de studii universitare de master, pe locurile de la buget și 

un alt program pe locurile cu taxă. 

5. La concursul de admitere pot participa cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu 

diplome de licență obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, 

conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. 

− Pentru înscrierea la concurs, cetățenii din țările menționate mai sus necesită recunoașterea studiilor 

efectuate în afara României. Această recunoaștere se realizează de CNRED înainte de înscrierea 

candidaților la concursul de admitere. 

− Cetățenii statelor non-UE, în conformitate cu metodologia specifică, realizată anual de MEC, se pot 

înscrie la concurs pe locurile cu taxă (cont propriu valutar). 
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− În cazul multiplei cetățenii, candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe 

la concurs iar această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar. Dacă 

una din cetățenii este română, obligatoriu va candida ca și cetățean român. 

− Cetățenii străini pot participa la concursul de admitere la programele de studii universitare de master 

în limba română, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce 

privește taxele de școlarizare. 

− La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligativitatea să 

prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile 

abilitate de minister. Prin excepție, candidații care nu pot prezenta acest certificat, pot fi testați la 

Centrul de Studii Românești din cadrul Facultății de Litere. 

− Pentru candidații care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a 

minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română 

se face cu diploma de licență. 

− În cazul dublei cetățenii, candidatul poate opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe 

la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii. 

6. Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de completarea unei fișe tip de 

înscriere, în care candidatul va menționa, în ordinea preferințelor sale, programele de studii universitare 

de master pentru care a optat și la care se scot locuri la concurs și regimul de studiu (buget sau cu taxă). 

IV. Taxe 

1. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de: 

− 150 lei – pentru candidații care se înscriu pe platforma de admitere on-line prin depunerea unui 

singur „dosar” 

− 200 lei – pentru cazurile speciale când candidații depun un singur „dosar” la sediul facultății. 

− 300 lei – pentru candidații care se înscriu pe platforma de admitere on-line prin depunerea a două 

„dosare” 

− 400 lei – pentru cazurile speciale când candidații depun două „dosare” la sediul facultății. 

2. Taxa de studiu pentru locurile cu taxă: 

− 4.500 lei / an de studiu – pentru candidații admiși la programele de studii universitare de master în 

limba română 

− 4.500 lei / an de studiu – pentru candidații U.E. admiși la programele de studii universitare de 

master în limba engleză 

− Pentru cetățenii non-UE taxa de studii este stabilită de Rectorat, prin Biroul Relații Internaționale 

V. Pre-înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de master 

1. Pentru sesiunea septembrie 2020 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se 

pre-înscrie: 

− on-line pe platforma https://admitere.bio.unibuc.ro 

2. Sesiunea de pre-înscriere este în perioada 02 – 07 septembrie 2020 

VI. Înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de master 

3. Pentru sesiunea septembrie 2020 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se 

înscrie: 

− on-line pe platforma https://admitere.bio.unibuc.ro 

− direct (cazuri excepționale) la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 

5, București. 

https://admitere.bio.unibuc.ro/
https://admitere.bio.unibuc.ro/
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4. Candidații se pot înscrie în perioada 08 – 13 septembrie 2020 

− Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.  

− Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul 

program: 

Luni – Vineri – orele 900 – 1400 

Sâmbătă – Duminică – orele 900 – 1200 

Aplicația poate fi accesată și din sala special amenajată în facultate. 

− Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană 

pe bază de procură notarială. În procura notarială trebuie să fie menționate și opțiunile candidatului, 

într-o ordine pe care candidatul și-o asumă. 

5. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt: 

 Actul necesar înscrierii Înscriere on-line 
Înscriere la sediul 

Facultății de Biologie 

1 
Fișa de înscriere și Acord privind 

protecția datelor cu caracter personal 

Se completează în 

aplicație. Se printează și 

semnează după validare 

Se completează, în aplicație, 

la momentul înscrierii la 

sediul Facultății de Biologie  

2 
Diploma de bacalaureat - cetățeni români 

Diplomă echivalentă - cetățeni străini 
poză, în format jpeg 

Copia se certifică, în 

conformitate cu originalul, 

de către membrii comisiei de 

admitere, pe baza 

documentului original 

3 

Diploma de licență și suplimentul la 

diplomă- cetățeni români 

Pentru promoția 2020 – doar Adeverință 

de absolvire a examenului de licență 

Diplomă echivalentă - cetățeni străini 

poză, în format jpeg 

4 Certificat de naștere poză, în format jpeg 

5 
Carte de identitate– cetățeni români 

Pașaport – cetățeni străini 
poză, în format jpeg 

6 Certificat de căsătorie (dacă este cazul) poză, în format jpeg 

7 

Adeverință medicală tip poză, în format jpeg în original 

Se eliberează de medicul de familie de care aparţin. 

Din adeverință trebuie să rezulte că aplicantul este apt pentru admitere la facultate 

8 

Dovada plății taxei de înscriere la 

concursul de admitere la Programul de 

studii universitare de master de la 

Facultatea de Biologie 

scanată, în format jpeg Copie după dovada plății 

În funcție de tipul de plată, dovada plății poate fi: 

− Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată, în 

format pdf 

− Dovada plății on-line, pe site-ul https://po.unibuc.ro/admitere.php 

− Chitanță eliberată la momentul înscrierii – pentru cei care nu se înscriu pe platforma on-line 

și vin să se înscrie la facultate 

9 

Adeverința de la altă facultate poză, în format jpeg în original 

Candidații care au fost/sunt studenți la un alt program de studii universitare de master trebuie să 

aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte: 

− numărul de ani urmați,  

− forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă)  

− dacă au beneficiat sau nu de bursă 

https://po.unibuc.ro/admitere.php
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10 Cetățenii străini care participă la concursul de admitere prezintă și: 

10.1 
Certificat de competență lingvistică pentru limba 

română (conform punct III.2) 
poză, în format jpeg în original 

10.2 

Diploma de licență recunoscută conform 

metodologiei aprobate de Ministerul Educației și 

Cercetării 

poză, în format jpeg în original 

10.3 

Traducerea legalizată a diplomei obținute şi a 

suplimentului la diplomă. Documentul de 

recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, 

conform prevederilor legale în vigoare la data 

înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/ ) 

poză, în format jpeg în original 

11 Candidați care solicită scutirea de taxă  prezintă unul din următoarele documente: 

11.1 Certificatul(ele) de deces al(e) părintelui/părinților poză, în format jpeg Copie legalizată 

11.2 
Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în 

această situație) 
poză, în format jpeg în original 

11.3 

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal 

didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau 

pensionat, a susținătorilor legali 

poză, în format jpeg în original 

11.4 

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal 

încadrat în Universitatea din București pentru 

susținătorii legali ai candidatului 

poză, în format jpeg în original 

a. Pentru gestionarea adecvată a documentelor înregistrate prin sistemul on-line, candidații le vor 

denumi după următorul format: 

1. <Nume_Prenume_diploma_licenta.jpeg>  

2. <Nume_Prenume_diploma_bac.jpeg>  

3. <Nume_Prenume_certificat_nastere.jpeg>  

4. <Nume_Prenume_carte_identitate.jpeg> sau <Nume_Prenume_pașaport.jpeg> 

5. <Nume_Prenume_certificat_casatorie. jpeg>  

6. <Nume_Prenume_Adeverinta_medicala.jpeg>  

7. <Nume_Prenume_taxa_inscriere.jpeg> 

8. <Nume_Prenume_alta_facultate.jpeg> 

9. <Nume_Prenume_cetatean_strain.jpeg> 

10. <Nume_Prenume_scutire_taxa.jpeg> 

b. Pentru gestionarea adecvată a documentelor necesare înscrierii, candidații care se înscriu la sediul 

Facultății de Biologie vor prezenta documentele într-un dosar plic. 

VII. Validarea înscrierii 

1. Comisia de admitere de la Facultatea de Biologie verifică documentele depuse (on-line/ fizic) de către 

fiecare candidat, conform punctelor III, IV, V din prezenta metodologie, și anume: 

− Dacă au fost încărcate toate documentele necesare verificării informațiilor completate în Fișa de 

înscriere; 

− Dacă au fost încărcate documentele care atestă plata taxei de înscriere/ scutire de taxă; 

− Dacă au fost încărcate documentele necesare pentru înscrierea Cetățenilor străini; 

− Dacă au fost încărcate documentele care atestă că este/ a fost student la o altă facultate; 

− Dacă a fost încărcată o fotografie tip ¾; 

− Dacă documentele încărcate pe platformă sunt lizibile, la rezoluție corespunzătoare; 

− Dacă Fișa de înscriere a fost completată corect - dacă informațiile corespund cu cele menționate în 

documentele personale ale candidatului; 
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− Verificarea opțiunilor făcute de către candidat/ altă persoană conform procurii; 

2. După verificarea documentelor depuse, persoana din Comisia de admitere menționează: 

− „Dosarul candidatului ........ este complet și poate fi validat”  

− „Dosarul candidatului ............. este incomplet” - persoana din Comisia de admitere care a verificat 

dosarul menționează care sunt motivele care l-au determinat să ia această decizie. 

3. Validarea dosarului candidatului se realizează de către secretariatul facultății și constă în: 

− validarea documentelor depuse (on-line sau fizic)  

− validarea Fișei de înscriere depusă de candidat; 

− dacă au fost menționate programele de studiu și forma de învățământ; 

− Finalizează validarea dosarului prin transmiterea către candidat a unui mesaj în care se menționează: 

• Ați fost înscris la concursul de admitere la programele universitare de master, sesiunea 

septembrie 2020 

• Se solicită remedieri - candidatului i se expun problemele care au fost observate la analiză și 

solicită remedierea 

VIII. Susținerea Examenului scris - Proba I  

1. Programarea examenului scris – Proba I – Examen grilă, pentru fiecare dintre programele universitare 

de master, este următoarea: 

 Programul de studii universitare de master Limba 
Forma de 

examinare 

Data și ora la care are 

loc examinarea 

1 Biochimie și Biologie Moleculară (BBM) RO on-line 15.09.2020, ora 1000 

2 Genetică Aplicată și Biotehnologie (GAB) RO on-line 16.09.2020, ora 1000 

3 Microbiologie Aplicată și Imunologie (MAI) RO on-line 15.09.2020, ora 1000 

4 
Managementul Integrat al Capitalului Natural 

(MICN)* 
RO on-line 17.09.2020, ora 1000 

5 Neurobiologie (Neuro) RO on-line 15.09.2020, ora 1000 

6 Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp) RO on-line 16.09.2020, ora 1600 

7 Bioinformatică Medicală (BioInfo) RO on-line 15.09.2020, ora 1000 

8 Biologie Medicală (BM) RO on-line 15.09.2020, ora 1000 

9 Laborator Medical (LM) RO on-line 15.09.2020, ora 1300 

10 
Applied Biochemistry and Molecular Biology 

(ABMB) 
EN on-line 

15.09.2020, ora 1300 

11 Applied Bioinformatics for Life Sciences (ABLS) EN on-line 15.09.2020, ora 1300 

12 Sustenability of Socio-Ecological Systems* EN on-line 17.09.2020, ora 1000 

2. Condiții care trebuie respectate pe parcursul susținerii Probei I – Probă scrisă: 

- Co-prezența în examen a tuturor candidaților; 

- Prezenta a minimum 3 membri ai comisiei de admitere; 

- Toți candidații vor avea camerele video deschise pentru ca aceștia să poată fi văzuți de către 

membrii comisiei de admitere; 

- Înregistrarea examenului scris. 

3. Analiza lucrărilor candidaților se realizează de către membrii Comisiei de admitere, care au fost 

nominalizați de Președintele comisiei. 

4. Rezultatele se afișează în ziua examinării. 

5. Afișarea rezultatelor de la Proba I se va face pe: 

− platforma de admitere on-line 

− site-ul Facultății de Biologie, Secțiunea Admitere master 

IX. Depunerea contestațiilor la Proba I – Examen scris  
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1. Contestațiile se depun după anunțarea rezultatelor la Proba I dar nu mai târziu de începerea Probei II: 

− Se depun on-line, la adresa de e-mail admitere@bio.unibuc.ro  

− În cazuri excepționale, la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, 

București 

2. Contestațiile se analizează de o echipă formată din 2 cadre didactice, membre ale Comisiei de admitere, 

altele decât cele care au analizat lucrările candidaților 

3. Rezultatele se afișează/ transmit înainte de susținerea Probei II. 

4. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate astfel: 

− La sediul facultății 

− pe platforma on-line 

X. Susținere Interviu - Proba II 

1. Programarea susținerii Probei II - Interviu, pentru fiecare dintre programele universitare de master, este 

următoarea: 

 Programul de studii universitare de master Limba 
Forma de 

examinare 

Data și ora la care are 

loc examinarea 

1 Biochimie și Biologie Moleculară (BBM) RO on-line 16.09.2020, ora 900 

2 Genetică Aplicată și Biotehnologie (GAB) RO on-line 17.09.2020, ora 1000 

3 Microbiologie Aplicată și Imunologie (MAI) RO on-line 16.09.2020, ora 1000 

4 Managementul Integrat al Capitalului Natural (MICN)* RO on-line 18.09.2020, ora 1300 

5 Neurobiologie (Neuro) RO on-line 17.09.2020, ora 900 

6 Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp) RO on-line 18.09.2020, ora 1600 

7 Bioinformatică Medicală (BioInfo) RO on-line 16.09.2020, ora 1000 

8 Biologie Medicală (BM) RO on-line 16.09.2020, ora 900 

9 Laborator Medical (LM) RO on-line 16.09.2020, ora 1400 

10 Applied Biochemistry and Molecular Biology (ABMB) EN on-line 16.09.2020, ora 1500 

11 Applied Bioinformatics for Life Sciences (ABLS) EN on-line 16.09.2020, ora 1500 

12 Sustenability of Socio-Ecological Systems* EN on-line 18.09.2020, ora 1300 

2. Condiții care trebuie respectate pe parcursul susținerii Probei II – Interviu: 

- Co-prezenta în examen a cel puțin 3 candidați; 

- Prezenta a minimum 3 membri ai comisiei de admitere; 

- Toți candidații vor avea camerele video deschise pentru ca aceștia să poată fi văzuți de către 

membrii comisiei de admitere; 

- Înregistrarea sesiunii de susținere pentru fiecare candidat în parte. 

3. Notarea candidaților se realizează de către membrii Comisiei de admitere, care au fost nominalizați de 

Președintele comisiei. 

4. Rezultatele se afișează în ziua examinării. 

5. Afișarea rezultatelor de la Proba II se va face pe: 

− platforma de admitere on-line 

− site-ul Facultății de Biologie, Secțiunea Admitere master 

XI. Metodologie examinare on-line  

1. Examinarea on-line se realizează numai pe platforma Google Meet, se înregistrează și se arhivează. 

Link-ul și instrucțiunile tehnice de conectare se afișează cu minimum 24 de ore înainte de începerea 

probei, pe platformă de admitere, la secțiunea „Anunțuri”. În același timp, candidații vor primi e-mail, 

pe adresa înscrisă în platformă. 

mailto:admitere@bio.unibuc.ro
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2. Toți membrii comisiei trebuie să fie on-line simultan pe platformă, pe toată perioada examinării și să 

evalueze simultan același candidat. 

3. Candidatul evaluat este obligat să aibă camera pornită pe toată durata examinării. 

4. În cazul în care există probleme legate de conectare, candidatul trimite un e-mail Comisiei de admitere 

a facultății. În urma analizării situației și a aprobării comisiei, reprogramarea probei se poate face la o 

altă oră, în cursul zilei respective, fără a perturba programările existente (afișate anterior). 

5. Pentru intrarea pe platformă, candidații și membrii comisiei vor folosi doar adresele de e-mail 

instituțional (pentru absolvenții Universității din București), sau adresa de e-mail completată în 

platformă. 

6. Cu 1 zi înainte de începerea Probei II – Interviu, secretarul comisiei va introduce pe platforma de 

admitere programarea candidaților. 

7. Cu o jumătate de oră înainte de începerea examenelor în on-line, numai un reprezentant al 

secretariatului facultății va iniția sesiunea video de pe o adresă de e-mail decisă de secretariat.  

8. La Proba II – Interviu, fiecărui candidat îi sunt alocate 15 min pentru susținerea probei. 

9. Prezentarea PowerPoint (dacă este cazul) va fi realizată de către candidat de pe computerul/ laptop-ul 

personal, utilizând instrumentul „Prezintă acum” din partea de jos, dreapta, a ecranului întâlnirii din 

Google Meet. 

XII. Algoritm de clasificare  

1. În ierarhizarea candidaților, se aplică următoarele criterii: 

a. Criteriul 1 – prima opțiune 

b. Criteriul 2 – media de la examenul de admitere 

2. Candidații sunt ierarhizați în funcție de media obținută la concursul de admitere susținut la programul 

de studii universitare de master care reprezintă prima opțiune din „dosarul” depus. 

3. Cei care nu au fost admiși, conform mediei, la programul de studii universitare de master care 

reprezintă prima opțiune din „dosarul” depus, vor fi luați în calcul pentru programele de studii 

universitare de master de la următoarele opțiuni din „dosar”, DACĂ la acele programe de studii 

universitare de master există locuri neocupate. 

XIII. Afișarea rezultatelor preliminare 

1. Rezultatele preliminare, pentru toate programele de studiu și regimul de studiu (buget sau cu taxă) 

se afișează în data de 23 septembrie 2020, după ora 14.00
. 

2. În această etapă se afișează, pe platforma on-line și la sediul facultății de Biologie, următoarelor 

liste: 

− Lista candidaților admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat – pentru toate programele de studiu 

− Lista candidați admiși pe locuri cu taxă – pentru toate programele de studiu 

− Lista de așteptare – pentru toate programele de studiu 

3. Rezultatele preliminare vor fi afișate astfel: 

− fiecare candidat poate vedea rezultatul inițial prin accesarea codului specific primit la înscrierea pe 

platforma on-line 

− pe platforma on-line 

− direct la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București. 

XIV. Confirmarea locului ocupat 

1. Ocuparea unui loc la programul universitar de master (indiferent de lista pe care se găsește candidatul 

– „admis” sau „în așteptare”) este condiționată de parcurgerea etapei de confirmare. 

2. Confirmarea locului ocupat va avea loc după afișarea rezultatelor preliminare, în perioada: 
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24 - 27 septembrie 2020,  

în intervalul: 

Luni – Vineri – orele 900 – 1400 

Sâmbătă – Duminică – orele 900 – 1200 

3. Confirmarea locului ocupat (indiferent de lista pe care candidatul s-a regăsit) se va realiza personal de 

către candidat, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), la sediul 

Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95 

4. Confirmarea locului se realizează prin depunerea într-un dosar plic a actelor menționate în tabelul 

de la punctul 4, coloana (3) 

5. Candidații care doresc să confirme pentru un loc cu taxă, vor completa o cerere tip în care solicită 

un loc cu taxă, specificând și programele de studii, în ordinea în care optează. 

6. Membrii comisiei de admitere vor realiza validarea locului solicitat de candidat, conform listelor 

rezultatelor preliminare 

XV. Centralizarea rezultatelor etapei de confirmare a locului 

1. Centralizarea rezultatelor se desfășoară în 28 septembrie de către secretariatul facultății, conform 

procedurilor și metodologiei specifice. 

XVI. Rezultate finale 

1. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 29 septembrie, după ora 1400
. 

XVII. Retragerea dosarelor 

1. Candidații care nu au confirmat locul sau nu au fost admiși, își pot retrage dosarul în data de 

30 septembrie, interval orar 900 – 1400. 

2. Etapa de retragere a dosarelor se realizează de către secretariatul facultății, conform procedurilor și 

metodologiei specifice.  

XVIII. Stocarea documentelor 

− Toate documente vor fi stocate în serverul Universității din București și la sediul Facultății de 

Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95 

− La documentele și informațiile stocate vor avea acces membrii Comisiei de admitere de la Facultatea 

de Biologie și din Universitatea din București. 

 

 

Contact: 

E-mail: admitere@bio.unibuc.ro 

Tel: 021.318.15.66 

mailto:admitere@bio.unibuc.ro

