VII. Înscrierea la concurs
Înscrierea la concurs, precum și orice modificare în statutul candidatului (cum ar fi schimbarea sau
confirmarea unei opțiuni, mutarea unui document dintr-un dosar în altul etc) se face personal de către
candidat. În cazuri bine justificate, aceste operațiuni pot fi făcute și de către o altă persoană,
împuternicită de candidat în acest scop, printr-o procură notarială. Prin excepție, depunerea la dosar a
unei diplome sau adeverințe se poate face și de către o altă persoană, fără împuternicire. Candidații sau
reprezentanții lor care solicită modificări în dosarul de concurs trebuie să prezinte un act de identitate
valabil și legitimația de concurs primită la înscriere.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care
vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv și vor depune toate
actele prevăzute mai jos, într-un dosar plic alb pe care vor menționa: facultatea, domeniul de master,
programul de master (doar prima opțiune), forma de învăţământ1, forma de finanțare2, numele,
inițiala (-ele) tatălui, prenumele.
Acte necesare la înscriere
Toți candidații trebuie să prezinte la înscriere (acte generale):
a. Fișa-tip de înscriere – semnată de candidat
b. Diploma de licenţă (sau diploma echivalentă acesteia) și suplimentul de diplomă sau
adeverința de licență (pentru promoția de licență curentă3), în care se menționează media
generală de absolvire și media obținută la examenul de licență – în original, în copie
legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru autentificare)
c. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă acesteia) – în original, în copie legalizată
sau în copie simplă (însoțită de original pentru autentificare)
d. Un rezumat de 2 pagini al lucrării de licență – semnat de candidat
e. Lista cu performanțele extracurriculare ale candidatului, prevăzute în criteriilor de evaluare
la proba de dosar (proba 1 de admitere) – semnată de candidat
f. Diplome, adeverințe și orice alte documente care care să ateste performanţele
extracurriculare ale candidatului, enumerate în lista de la punctul e. – în original și în copie
simplă
g. Certificatul de naştere – în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru
autentificare)
h. Adeverinţa medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din care să
rezulte că este apt pentru admitere la master – în original, în copie legalizată sau în copie
simplă (însoțită de original pentru autentificare)
i. Trei fotografii tip buletin de identitate – pe hârtie fotografică
j. B.I sau C.I (sau un alt act de identitate echivalent) – în copie simplă
k. Mesajul email de confirmare sau chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere – în original
Candidații care solicită scutirea de taxa de admitere la un domeniu de master trebuie să prezinte la
înscriere, pe lângă actele generale, în locul chitanței de plata taxei de admitere (sau împreună cu
aceasta, dacă dau admitere și la alte domenii de master din facultate):
l. Unul dintre următoarele documente, din care să rezulte situația în care se încadrează:
• Certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – în
copie legalizată
• Adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie) – în original sau
în copie legalizată
• Adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau
pensionat, a susţinătorilor legali – în original sau în copie legalizată
• Adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului – în original sau în copie legalizată
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Învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Buget sau taxă
3
Prin excepție, absolvenții unui program de licență al Facultății de Matematică și Informatică, promoția 2017, cărora nu li
s-a eliberat încă adeverința de licență, se pot înscrie pe baza validării de către Secretariatul facultății, pe fișa de înscriere a
mediei de absolvire, respectiv a notei obținute la examenul de licență.
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Candidații care se înscriu pe locuri pentru cetățeni de etnie rromă trebuie să prezinte la înscriere,
pe lângă actele generale:
m. Adeverință din care să rezulte apartenența la această etnie – în original sau în copie
legalizată
Candidații care se înscriu pe locuri pentru românii de pretutindeni trebuie să prezinte la înscriere,
pe lângă actele generale:
n. Orice document din care rezultă încadrarea în categoria români de pretutindeni, dacă
această calitate nu rezultă din documentul de identitate prezentat la înscriere – în original și
în copie simplă
Candidații care au obținut diploma de licență în afara României trebuie să prezinte la înscriere, pe
lângă actele generale:
o. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform
legislației în vigoare la momentul întocmirii – în original sau copie legalizată
Candidații care au absolvit o instituție de învățământ superior particular din România trebuie să
prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
p. Adeverință eliberată de instituția absolvită din care să rezulte Hotărârea de Guvern prin
care instituția a fost acreditată, precizând clar specializările și programele de studii
acreditate. – în original
Candidații care urmează sau au urmat anterior un alt program de studii masterale și care vor să se
înscrie pentru un loc la buget trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
q. Adeverință (de la fiecare program de master urmat anterior sau la care sunt incă
înmatriculați) din care să rezulte explicit numărul de ani de studii deja urmați cu finanțare
de la buget – în original sau copie legalizată
Candidații care doresc să fie admiși fără examen trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele
generale:
r. Suplimentul de diplomă sau în lipsa acestuia o adeverință eliberată de facultatea la care au
absolvit programul de licență, din care să rezulte clasificarea după media generală de
absolvire, în raport cu numărul de absolvenți (dacă aceasta nu rezultă din adeverința de
licență depusă în dosar) – în original sau copie legalizată
Candidații care optează pentru programul de studii Algebra, Geometry and Cryptography (în limba
engleză) trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:
s. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză – în original și în copie simplă. În
lipsa acestuia, o declarație pe proprie răspundere de cunoaștere a limbii engleze la un nivel
corespunzător frecventării programului de master în limba engleză – semnată de candidat
Candidații care solicită susținerea online a probei orale:
t. Cerere în care să fie justificată solicitarea, prin raportare la criteriile menționate în Cap.
VIII din prezenta metodologie – semnată de candidat
u. Adeverință emisă de o organizație competentă, care atestă locul, scopul și perioada în care
candidatul lipsește din țară, ca justificare la cererea formulată – în original.
Candidații care se înscriu la mai multe domenii de master din facultate trebuie să depună dosare
separate pentru fiecare domeniu. Într-unul dintre aceste dosare vor prezenta actele corespunzătoare, așa
cum sunt prevăzute mai sus, în original sau în copie legalizată, după caz; în celelalte dosare, candidații
înscriși la mai multe domenii de master pot depune copii simple după actele corespunzătoare prevăzute
mai sus. Pe dosarele care conțin copii simple dupa acte se va menționa domeniul la care au fost depuse
actele în original sau în copie legalizată.
Înscrierea şi eliberarea legitimaţiilor de concurs se face numai dacă, după verificarea fiecărui
dosar, se constată că:
a. fişele-tip de înscriere sunt completate corect și semnate de candidat și de președintele
Comisiei de admitere pe facultate, acolo unde este cazul
b. candidaţii au precizat domeniul de master, forma de învăţământ şi de finanțare, programele
de master în ordinea opțiunilor și limba de predare, după caz
c. toate actele necesare au fost depuse la dosar, în forma solicitată.
Legitimația de concurs este un document oficial care atestă calitatea de candidat la domeniul de
master pentru care a fost eliberată. Pentru fiecare dosar de admitere valid, candidații primesc o

legitimație de concurs care reprezintă dovada faptului că au dosarul cu acte depus la facultate.
Candidații trebuie să păstreze legitimațiile de concurs primite până la înmatricularea în facultate,
respectiv retragerea din concurs, pentru fiecare domeniu în parte.

