
 

 

ETAPA II DE CONFIRMARI: 26 iulie 2021 - 27 iulie 2021, ora 16:00 

Un candidat in Etapa II (adica in urma redistribuirii efectuate la finalul Etapei I de confirmari) se 

poate afla în una dintre următoarele situații: 

 

 

 

 Candidatul a fost admis pe un loc la începutul Etapei I si acum este declarat admis 

pe un loc având aceeași specializare si aceeași forma de finanțare ca si cel de la 

începutul Etapei I (adica locul său nu se modifica): Locul candidatului se consideră 

implicit confirmat din Etapa I si de aceea candidatul nu trebuie sa mai facă vreo 

confirmare suplimentara in platforma. In cazul unui loc bugetat este necesara depunerea 

diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original la comisia de admitere pana cel 

tarziu in data de 27 iulie 2021, ora 16:00, in caz contrar, candidatul este eliminat din 

concurs, adica isi pierde locul. 

 

 Candidatul a fost in în lista de așteptare la începutul Etapei I si acum este tot în lista 

de așteptare: Candidatul trebuie sa bifeze in platforma admiterii faptul ca dorește sa 

participe la o noua redistribuire pentru a rămâne in continuare in concurs. În caz contrar, 

candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul din lista de așteptare, precum și 

posibilitatea de a fi admis ulterior pe un loc. 

 

 Candidatul a fost admis pe loc cu taxă la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea paşilor de mai 

jos:.  

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de 

studii universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

2. depunerea diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original la comisia de 

admitere pana cel tarziu in data de 27 iulie 2021, ora 16:00. 

 

 Candidatul a fost admis pe un loc bugetat la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc bugetat la o alta specializare aflata mai sus in lista sa de opțiuni: 

locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos:  

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii 

universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

2. depunerea diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original la comisia de 

admitere pana cel tarziu in data de 27 iulie 2021, ora 16:00. 

 

 Candidatul a fost admis pe un loc bugetat la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc cu taxa: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos: 

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de 

studii universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

2. achitarea online in platforma admiterii a primei rate a taxei de școlarizare 

corespunzătoare noului loc obținut. 

 

 Candidatul a fost admis pe un loc cu taxa la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc cu taxa la o alta specializare aflata mai sus in lista sa de opțiuni: 

locul nou obținut se confirmă prin efectuare pașilor de mai jos:  



 

 

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii 

universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

 

 Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos, 

in caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul obținut, precum 

și posibilitatea de a obține un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opțiuni.  

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii 

universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

2. depunerea diplomei de bacalaureat si a foii matricole in original la comisia de 

admitere pana cel tarziu in data de 27 iulie 2021, ora 16:00. 

 

 

 Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I si acum este declarat 

admis pe un loc cu taxa: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor de mai jos, 

in caz contrar, candidatul este eliminat din concurs, adică își pierde locul obținut, precum 

și posibilitatea de a obține un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opțiuni.  

1. completarea, semnarea și încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studii 

universitare corespunzător noii specializări si noii forme de finanțare. 

2. achitarea online in platforma admiterii a primei rate a taxei de școlarizare 

corespunzătoare noului loc obținut. 

 

 Candidatul este in lista candidaților respinși: Candidatul a fost eliminat definitiv din 
concurs.  

 

În urma Etapei II de confirmări se realizează o noua redistribuire a candidaților în ordine 

strict descrescătoare a mediilor lor de admitere (si a criteriilor de departajare) pe baza opțiunilor 

formulate în fișele lor de înscriere. Rezultatele acestei redistribuiri sunt afișate in 27 iulie 

2021 si sunt următoarele: 

 Lista candidaților declarați admiși, clasificați în ordinea mediilor de admitere si a 

criteriilor de departajare, cu specificarea specializărilor, a liniilor de studii și a formelor de 

finanțare,  

 Lista candidaților respinși. 

 


