Anexa 1
Procedura de atribuire a locurilor
a. Afişarea listei 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.
b. Confirmarea locului obţinut, prin următoarele acţiuni:
Etapa I de confirmări:
1) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea
contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz
contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc la o
specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
2) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a
taxei de școlarizare, prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe
platforma admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de
şcolarizare. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a
obţine un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
3) Candidaţii în așteptare ce doresc să participe în continuare la concurs trebuie să confirme în
aplicație acest lucru prin bifarea bifei corespunzătoare “Doresc să particip la glisare”. În
caz contrar ei sunt eliminați din concurs.
În urma neconfirmării locului se realizează o nouă ierarhizare în ordine strict descrescătoare a
mediilor, în funcţie de opţiunile formulate.
c. Afişarea listei după Etapa I de confirmări 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.
Etapa II de confirmări:
1) Dacă în urma etapei I de confirmări NU se produce o schimbare a tipului de loc ocupat,
acesta se consideră implicit confirmat din etapa I.
2) Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat
în cadrul aceleași specializări la care a fost admis anterior, locul nou obţinut se confirmă
prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat corespunzător noii
forme de finațare şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii, (taxa plătită în etapa I se
returnează la începerea anului universitar). În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
3) Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece la o specializare aflată mai în faţă în
fişa de înscriere a candidatului locul nou obţinut se confirmă prin completarea, semnarea
contractului de studiu de către candidat corespunzător noii specializări şi încărcarea acestuia
pe platforma admiterii, respectiv dacă locul este cu taxa pe lîngă contractul de studiu se
încarcă și dovada achitării primei rate a taxei de școlarizare. În caz contrar, candidatul
pierde locul obţinut.

4) Candidaţii din așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe
locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea contractului de studiu şi
încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
5) Candidaţii din așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe
locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare, prin
completarea. semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe platforma
admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de şcolarizare. În caz
contrar, candidatul pierde locul obţinut.
d. Afişarea rezultatelor finale.
Notă importantă:
1) Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la un termen care se va anunta.
Nedepunerea acestora la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
2) Locurile bugetate eliberate după data afişării rezultatelor finale se ocupă de către candidaţii
admişi pe locuri cu taxă, la aceeaşi specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu
condiţia îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și depunerii la dosar a diplomei de
bacalaureat în original la începerea anului universitar
3) Candidaţii declarați respinşi după afișarea rezultatelor finale (care au obținut cel puțin
media de admitere 5) pot solicita să ocupe un loc cu taxă (alocat unei specializări din
domeniul matematică) eliberat prin retrageri ale altor candidaţi declaraţi iniţial admişi.
Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

