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ADMITERE IULIE 2018 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

SE ADUC LA CUNOŞTINŢA CANDIDAŢILOR URMĂTOARELE : 
 

1. Candidaţii admişi pe locurile  cu taxă sunt obligaţi ca în perioada 19.09.2018-21.09.2018 (în 

data de 21.09.2018 până cel mai târziu la ora 1200) ”să confirme locul” (să depună diploma de 

bacalaureat în original sau adeverinţă că a fost admis pe locuri fără taxă la altă facultate , să 

semneze contractul cadru de studii cu facultatea şi să achite taxa de înmatriculare de 150 RON); 

2. Lista candidaţilor declaraţi admişi, pe diferitele specializări şi forme de învăţământ, poate suferi 

modificări în raport de posibilele retrageri; 

3. Candidaţii declaraţi ”potenţiali admişi” au posibilitatea să ocupe un loc în situaţia în care 

candidaţii declaraţi admişi nu vor ”confirma locul” ( să depună diploma de bacalaureat în original 

sau adeverinţă că a fost admis pe locuri fără taxă la altă facultate, să semneze contractul cadru de 

studii cu facultatea şi să achite taxa de înmatriculare de 150 ron) 

4. Afișarea rezultatelor finale prin redistribuirea locurilor neconfirmate se va face în data de 21 

septembrie 2018; 

5. ”Confirmarea locului” după afișarea rezultatelor finale se va face în perioada 22.09.2018-

24.09.2018;  

6. Retragerea dosarelor după afișarea rezultatelor finale: 22.09.2018-24.09.2018; 

7. Nerespectarea obligaţiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obţinut; 

8. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă sunt obligaţi să achite prima tranşă din taxa de şcolarizare, 

până la data specificată în contractul cadru de studii; 

9. Candidaţii de la concursul de admitere care, în termen de 3 luni/1 an de la prima afişare a 

rezultatelor admiterii, nu ridică  dosarul de concurs (numai pentru actele originale) vor plăti o taxă 

de arhivare  de 50/150 lei. 

 


