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Dosarele mele

Inscrie-te la concurs nou









din Bucuresti



După ce ai terminat de completat datele personale, urmează să îţi alegi 
opţiunile. 
În funcţie de tipul admiterii, pe programe de studii sau pe domenii, va 
trebui sa selectezi domeniuVprogramul de studii la care vrei sa te 
înscrii, proba de concurs (dacă este cazul) si tipul de loc pentru care 
candidezi. 

Pas 1 -+ Pas 2 -+ Pas 3 „ Pas 4 + - Pas 6 + Pas 7 „ Pas 8 „ Tnm1te 

Pas 5. Înscriere dosar - Optiuni 

V.Icar„ totolh dO,Of\Jlul IOu: [ 13 

se1«1te opt•ml 1nro prolle toncurs 

Selecteaza optiunile in ordinea preferintei: 

lnglrierie geologlcA 

RON 

Inginerie geologică /ÎNVĂŢĂMÂNT CU l'RE:CVENŢĂ 

" ROffl!11.C:llt.!lX8 P'nDfltale 1 

81 ea�a opuun11e oor1te pentru a u-ece la pasul urmator 

PenlJU a-li m.romiza sansele ta aelmilere, �I recomandam sa Ollezi alat optiunea de buget cal si cea de 
laxa 

MUiează Satveatii �I mergi la Pasul 6 

În cazul în care la nivelul concursului sunt înscrise mai multe domenii, 
respectiv programe de studii, vei avea posibilitatea să îţi declari opţiuni 
pe mai multe domenii/programe de studii. 
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În funcţie de programele de studiu/domeniile selectate la pasul 
anterior, respectiv de documentele specifice acestora, va trebui să 
încarci la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf, .jpeg.), cu 
o dimensiune de maxim 3 MB. 
Totodată, în cazul probelor eliminatorii de tipul "Scrisoare de intenţie" 
sau „Eseu motivaţional", candidatul are posibilitatea descărcării unui 
formular tip, completării şi ulterior, încărcării acestuia pe platformă. 

Pas 1 -+ Pas 2 • Pas 3 -+ Pas 4 -+ Pas 5 -+ - Pas 7 -+ Pas 8 -+ Tnm,te 

Pasul 6. Înscriere dosar - Completare note 

Pentru concursul st op�un,Fe se�1a1e nu este necesara 1111<ooucerea de note Pule� !rece la pasUI 
urmatoar 

Anuleaz.l SalVeazA ŞI merg, la Pasul 7 

Pasul 7. Înscriere dosar - Upload documente 

Alen el Ooc.WTiifltele c.are wnt marcate cu slea s.unt obligaton � trebuie completate cu mfOITTla't tle 
tO<O'f)<JntâlOM! 

F040019f•Mnvtil..:.•t:a.-..... Ptt"IV1.P 
�"L"T"at-._ 0..-...a lll K.an■! fcl:ogr.f I pa 

oi::c.al■ _..,. aceasta ir.bulea...-..1 
(e.iim�tPf-'"....iot�OtlPNpo;tii) 

iNNAdt""4'Wt't 

D·plomi deC.cll11uri1a�.i.daftflrt'.i de 
...t:i� !1:1 u �: tfliti .• 

0,l)ICffli.'IMN-ţtllVftlKAdl"ttnl'1idt 
At:,w,,,ft,Ui!,itd!fvt4tlt:(rill'to)" 

''IA *Q:'" �a,-;ţi •n;v,Jt.d 
,:aMA,Wl'IOts.n-'li" 

�i delcenti-Adli-,r,-.i de 
�U,U�4'11t ţlij 

�madJCLl�de 
i:.tbo� sco.11' Ml.I lllfd-e&JIOI !.l,ll"al4 

_..,._ 

Ctpoir.i dl- ioe-n�ADlin,nrd a. 
Abl.Oh,n, HIJ Mfwal...,t(�) 

...... , 
, ............ 

1 i-1 -IFMN 

" Declar ci am verificai toate, r1,1ere'le )nearcate şi confim, cil ticestea 
re-spec1A cerîn,ele. 

Am&azA Sal,,eazjş,mo<golaPasulB 

(1) 

G) 

G) 

G) 

(1) 

(1) 
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Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere 



Dacă ai ales să plăteşti taxa online pe https://po.unibuc.ro, la 

casieria universităţii, prin bancă sau eşti scutit de plata taxei de 

înscriere, va trebui să încarci documentul doveditor al plății sau al 

scutirii.

Pas 1 „ Pas 2 „ Pas 3 „ Pas 4 „ Pas 5 „ Pas 6 -+ Pas 7 -+ - Trimite 

Pasul 8. înscriere dosar - Plata taxei 

Valoarea totală a dosarului tău: 
o RON 

Atenţie! După efectuarea cu succes a plăţii, pasul 5 (alegerea opţiunilor) şi pasul 8 (efectuarea plăţii) se 
vor bloca. Te rugăm să verifici acurateţea datelor introduse în pasii anteriori, înainte de a efectua plata! 

Metoda de plată 

Anulează 

O Plată la casieria lJ niversitatii 

O Plată prin casieria bancara(OP) 

O Scutit la plala taxei de înscriere 

Salvează Pasul 8 
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Trimiterea dosarului către comisia de validare este precedată de încă o 

serie de declaraţii pe propria răspundere, ce trebuie asumate în mod 

obligatoriu, prin bifare individuală. 

Totodată, sistemul avertizează candidatul asupra blocării accesului la 

informaţiile din dosar, odată cu trimiterea acestuia spre validare, şi 

recomandă reverificarea lor. 

Pas 1 • Pas 2 „ Pas 3 „ Pas 4 • Pas 5 • Pas 6 -+ Pas 7 • Pas 8 • -

Trimite dosarul 

., f n cat:a·e oe c aoo,o.a im, asum ·nnagarHl)Onsabai1a:e pentru toate oeciara _ e kute cu ., 
oca.z..a aplk.ăni on e 1(-1 $e:S unea dii? admiter,e, 2018, ta Un--...ersi�tea din Bucureş11 i 

., Decla< pe pfOl)na r.bpUl'IOere că am lual cunoşbntil, am ·n1e1es p,e�edenlll t,letod010!1 el de ., 
aomilere ln cd.1I oe ieenlJ I master a a'.;\ pe pao,na ;.eb a un,v=ta s, confirm rap•u c ;I 
toale 1nfoonaţ de pe Carl! @ lumlZ@Z in apllcaţ,a Oe inscn""' onbne la a<lmru!re suni 1eale • 

., Am luat cunost.ntJ d, in "taa�• •n care suni declarat admis am obl9•�• de a clo!pune la ., 
inmalnculare, toate documen'ele necesare. ·n confofflltol1e cu Jl<lWedeflle cap1tolu1Ui I, art 4, 
cal)t!olulu, III_ MICOlele 18 19, 21 ş, ale Cal)i!Olului VM 37 o,n Me��,a cadru ele 
admitere la �tuo,I unrvers,:are oe �cer,ţă a Umv-tJt , nnoec ·n confollllltate cu 
preYedenle cap,toMur I. art 4. cap1:0Uu1 li, arocole!e 18 19. 21, :re dm M•1odoloo1a ca� 
11@ adm�er� 1a sruelu un ,er,; we de maţMrat a un� tJţ _ în caz contrar. ,_w in 
$ICU. • nepre.::�tă„ Muror clocumenceror necesa,e pentru coo�nnarea loculUf. arn at 
CutlOSt„la ele faptul c;l voite minai oe pe �ta candi0al Ot ildms, • 

-;, Am fost Wlformat am miele$ s, am ao:ceptat că !Oii:e piă le elec1U3te pentf\J a� i=ne ·n ., 
cadrul se5 und de ad l@-fe de la Un.verMate sunt nerelurnab,le • 

.., Sunt de acord ca c1ate:ie cu carac�r personal fumL?a�e pnn �-sa de înscr ere� l\e u 1:a�e s, � 
l)fl!lucrate oe către univeM> a:ea oin BucureşL in cocf0tm1tate cu pre�eoBnre 1eg 677/2001 
in S(®UI geştion.lni iitl ăl11 de �na�men\ urw•�r.,tar • 

Atenllel Dosarul lnm1s nu mai poate fi edrlat ullen01I 
Te rugăm să verifici cu atentJe toate datele completare. înainte de a tr1m11e dosarull 

Trimit-e dosarul 
I 

Ghidul candidatului pentru înscrierea online la admitere 

https://po.unibuc.ro


Ana,
Dosarul tău completat și transmis online în data de 07-07-2018 a fost declarat VALID de către Comisia de 
Admitere.
Dosarul conține următoarele informații:
POPESCU ANA, D., 2000000000000
În acest e-mail vei găsi legitimația de concurs, pe care te rugăm să o printezi.
Îți dorim multă baftă!
Cu drag,
Echipa de Admitere a Universității 

Dosare in asteptare




