
 

 

Anexa 1. 

Procedura de atribuire a locurilor 

Sesiunea iulie 2016 

 

a. Afişarea rezultatelor probei scrise în ordinea alfabetică a candidaţilor.  

b. Se pot depune contestaţii (privind corectitudinea datelor introduse sau privind nota 

probei scrise) la Comisia de Admitere din facultate, conform calendarului anunţat. 

c. Rezolvarea contestaţiilor se face prin verificarea corectitudinii datelor introduse sau 

recorectarea lucrării scrise. Nota la proba scrisă se modifică dacă după recorectare 

rezultă o diferenţă mai mare sau egală cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare 

sau egală cu 9, atunci orice diferenţă duce la modificarea notei. 

d. Afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admişi, clasificaţi în ordinea mediilor, cu 

specificarea specializărilor, liniilor de studii şi formelor de finanţare, precum şi a celor 

aflaţi pe lista de aşteptare sau respinşi, în ordine alfabetică.  

e. Confirmarea locului obţinut, prin următoarele acţiuni: 

1) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul obţinut prin 

depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în original. În caz contrar, 

candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc bugetat 

la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.  

2) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate care nu au la dosar diploma de 

bacalaureat în original şi doresc să participe în continuare la concursul de 

admitere pentru ocuparea unui loc cu taxă trebuie să achite prima rată a 

taxei de şcolarizare. Dacă nici acest lucru nu se întâmplă, aceşti candidaţi sunt 

respinşi. 

3) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă sau candidaţii în aşteptare care 

doresc să concureze în continuare pentru un loc bugetat, respectiv cu taxă 

sunt obligaţi să depună la dosarul de concurs, diploma de bacalaureat în 

original, respectiv copie legalizată după diploma de bacalaureat. In caz 

contrar, aceşti candidaţi sunt eliminaţi din concurs (nu se mai acceptă 

adeverinţa de bacalaureat* ca înlocuitor al diplomei de bacalaureat). 

*Menţiune: în cazul în care diploma de bacalaureat nu a fost eliberată (situaţie pe care 

candidatul o dovedeşte cu o adeverinţă eliberată de liceul de la care provine), diploma 

de bacalaureat în original poate fi înlocuită cu adeverinţa de bacalaureat în original. 

4) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă şi care nu au la dosar sau nu 

depun la dosar diploma de bacalaureat în original îşi confirmă locul cu taxă 

obţinut prin plata primei rate a taxei de şcolarizare. În caz contrar, ei pierd 

locul obţinut. 

5) Candidaţii declaraţi admişi pe un loc bugetat/taxă pot cere eliminarea unor 

opţiuni (specializări) din lista sa în afară de opţiunea (specializarea) la care a 

fost declarat admis. Această modificare a opţiunilor se poate face doar personal 

la Comisia de Admitere în perioada de confirmare a locului obţinut. 

6) Candidaţii în aşteptare pot cere eliminarea unor opţiuni (specializări) din 

lista sa pe care nu le mai doresc. Această modificare a opţiunilor se poate face 



 

 

doar personal la Comisia de Admitere în perioada de confirmare a locului 

obţinut. 

7) Candidaţii pot solicita retragerea dosarului de concurs, situaţie în care sunt 

eliminaţi din concurs. NU se eliberează dosare sau acte din dosar în perioada 

dintre încheierea înscrierilor şi afişarea primelor rezultate ale probei scrise. 

8) Candidaţii în aşteptare care NU au la dosarul de concurs diploma de 

bacalaureat în original şi doresc să rămână în concurs trebuie să depună la 

Comisia de Admitere, în etapa I-a de confirmări (26-27 iulie 2016), o cerere 

privind opţiunea ocupării unui loc cu taxă disponibilizat. In situaţia în care 

nu este depusă o astfel de cerere, candidaţii în asteptare respectivi sunt 

eliminaţi din concurs. 

9) In urma retragerilor de dosare sau a neconfirmării locului se realizează o 

nouă ierarhizare în ordine strict descrescătoare a mediilor, în funcţie de 

opţiunile formulate şi de cererile depuse. Dacă în urma acestei etape se produce 

o schimbare a tipului de loc ocupat (trecerea de pe un loc cu taxă pe unul bugetat, 

trecerea la o specializare aflată mai în faţă în fişa de înscriere a candidatului), locul 

nou obţinut se consideră implicit acceptat de candidat.  

10)  Candidaţii admişi pe locuri cu taxă după afişarea noilor ierarhizări vor confirma 

locul obţinut prin plata primei rate a taxei de şcolarizare, conform calendarului 

concursului de admitere. În caz contrar, ei pierd locul obţinut. 

11)  După finalizarea confirmărilor (prin plata taxei de şcolarizare) se realizează listele 

finale ale admiterii.  

12)  Afişarea rezultatelor finale. 

13) Locurile bugetate eliberate după data afişării rezultatelor finale şi până la 1 

septembrie 2016, se ocupă de către candidaţii admişi pe locuri cu taxă, la 

aceeaşi specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiţia 

existenţei la dosarul de concurs a diplomei de bacalaureat în original. 


