
PROGRAM CONFIRMĂRI: 22 iulie 2022 – în intervalul orar 8.00-14.00 

  25-28 iulie 2022 – în intervalul orar 8.00-15.00 

 
 

      ADMITERE 2022 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 
Informații pentru candidații ADMIȘI pe locuri de la BUGET,  

CU TAXĂ sau ÎN AȘTEPTARE, pe listele preliminare 

 
DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) se depune la Secretariatul Facultății de Chimie, 

din Bdul Regina Elisabeta,    nr. 4-12, sector 3 și cuprinde documentele încărcate în platformă: 

 fișa de înscriere imprimată din platforma de înscriere la admitere (aceasta se descarcă prin accesarea 

butonului generează fișă de înscriere din contul candidatului); 

  DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL pentru candidații admiși la BUGET, precum și toţi 

candidaţii declaraţi ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ și candidații ÎN AȘTEPTARE - care vor să fie 

admiși pe locuri finanțate de la buget, dacă au opțiuni la buget; 

 copie legalizată sau copie xerox însoțită de original în vederea certificării conform cu originalul pentru 

candidații admiși la TAXĂ; 

 copii ale următoarelor documente: diploma de bacalaureat, certificat de naștere, carte de identitate, 

certificat de căsătorie (dacă e cazul), diploma de olimpic (numai pentru candidații care au fost declarați 

admiși ca olimpici) și originalele acestora, în vederea certificării conform cu originalul; 

 2 fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso; 

 candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială vor depune în 

original documentele justificative în acest sens; 

 adeverință medicală, în original. 

 Candidații declaraţi ADMIȘI PE LOCURILE DE LA BUGET vor depune, în vederea confirmării 

locului, DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL. Candidații care nu depun diploma de 

bacalaureat în original pot fi repartizați pe loc cu taxă, dacă au opțiuni la taxă și medie corespunzătoare. 

Aceștia trebuie să prezinte la secretariatul facultății, diploma de bacalaureat în original și o copie a acesteia 

ce va fi certificată conform cu originalul. În caz contrar, vor fi considerați retrași. 

 

 Candidații declaraţi ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ și candidații ÎN AȘTEPTARE - care vor să fie 

admiși pe locuri finanțate de la buget, dacă au opțiuni la buget – pot fi ADMIȘI, prin redistribuire, în 

urma etapei de confirmare, NUMAI dacă depun DIPLOMA DE  BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL, 

în etapa de confirmare. 

 
 

Dosarul de confirmare se depune la Secretariatul Facultății de Chimie, din Bdul Regina Elisabeta,   

nr. 4-12, sector 3, după următorul program: 
 

 

Candidaţii care nu vor respecta aceste condiţii vor fi declaraţi RETRAȘI la data de 

28.07.2022 după ora 15:00. 

ÎN TOATE SITUAȚIILE, SE PĂSTREAZĂ OPȚIUNILE DE LA ÎNSCRIERE! 


