
U N I V E R S I T A T E A  D I N  B U C U R E Ş T I  
FACULTATEA DE FILOSOFIE 
 

D E C L A R A Ţ I E   
 

Subsemnatul (a) _______________________________________________________, 
declar că anexez la fişa de înscriere la ADMITERE, SESIUNEA  ____________201_ (studii 
universitare de licenţă) următoarele documente: 
 

Documentul  depus la dosarul de înscriere 
Bifați cu 

X  

ACTE DE STUDII 

diploma de bacalaureat în original           

diploma de bacalaureat în copie legalizată  

adeverinţa de absolvire a bacalaureatului  în original                

adeverinţa de absolvire a bacalaureatului  în copie legalizată             

diploma de licenţă în original/ copie legalizată       

adeverinţă de licenţă în original                 

adeverinţă de licenţă în copie legalizată                

Pentru  cei care au efectuat studiile anterioare în străinătate: 

document de vizare/recunoaştere MECTS – CNRED    

act recunoaştere/echivalare   seria: nr.  

certificatul de competență lingvistică pentru limba română  

ALTE DOCUMENTE 

certificatul de naștere în copie legalizată  

adeverința medicală în original/copie  

3 fotografii tip BI/CI (cu numele candidatului pe verso)  

BI / CI în copie  

ADEVERINȚE  și  CERERI 

Pentru licențiați  sau studenții care urmează un alt program de studii: 

Adeverință în care se menționează perioada de școlarizare și forma de finanțare, 
pentru fiecare an de studiu 

 

Pentru studenții care au urmat un alt program de studii dar au renunțat la studii: 

Adeverință din care rezultă calitatea de student exmatriculat, perioada de 
școlarizare și forma de finanțare, pentru fiecare an de studiu 

 

  



Pentru  cetățenii de etnie romă:  

Cerere de intenție aprobată de Secretarul general UB  

Recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor  

DOCUMENTE PRIVIND TAXA DE ADMITERE 

Chitanța de plată a taxei de înscriere în original și în copie (nume, semnătura și 
ștampila băncii) 

 

Pentru  candidații care solicită scutirea de plată a taxei de admitere: 

Cerere tip pentru scutirea de taxă  

Acte doveditoare:  

Certificate de deces ale părinților în copie legalizată  

Adeverință de la casa de copii în original  

Adeverință susținător legal - calitate de cadru didactic în activitate în original  

Adeverință susținător legal - calitate de personal angajat la UB în original  

 
 
 
Data,                       Semnătura candidatului 
______________                      __________________ 
 

  


