
 
 

 

ADMITERE 2020 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Informații pentru candidații ADMIȘI pe locuri de la BUGET,  

locuri CU TAXĂ pe listele preliminare 

 

Pentru confirmarea locului ocupat, finanţat de la buget sau cu taxă , fiecare candidat 

declarat admis (care nu a depus dosarul de înscriere la secretariatul facultăţii) 

TREBUIE să depună dosarul de confirmare. 

DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) cuprinde următoarele documente:  

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

butonului generează fișă de înscriere din contul candidatului) SAU fişa completată la depunerea 

dosarului  

 Diploma de Licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie în vederea certificării conform cu 

originalul sau adeverinţă (în cazul facultăților care nu au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată 

de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de 

licenţă, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;   

 Suplimentul la Diploma de Licenţă; 

  Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru  certificare conform 

cu originalul, sau copie legalizată;   

 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform  legislației în vigoare la 

momentul întocmirii;  

  Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;  

  Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate (de la medicul de familie);   

 2 (două) fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso 

  C.I. sau pașaport, în copie; 

 Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru   certificare conform cu 

originalul (unde este cazul);  

  Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare 

la data înscrierii;  

 Pentru candidații care urmează/au urmat un alt program de master: se adaugă adeverința din care să 

rezulte calitatea de student cu precizarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, dacă a beneficiat de 

bursă și perioada. 



 
 

 

 

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

4-12, sector 3, în perioada 12 – 14 AUGUST  2020, după următorul program: 

PROGRAM CONFIRMĂRI: 12, 13 AUGUST  – în intervalul orar 8.00-16.00 
 

                                            14 AUGUST – în intervalul orar 8.00-10.00 
 

 

La expirarea intervalului de timp alocat procesului de confirmare, vor fi generate 

noi liste cu rezultatele admiterii, care vor include numai candidații care aduc 

dosarul de înscriere cu documentele precizate mai sus. 

 
 

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

locului, DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL; pentru promoția 2020 – ADEVERINȚA DE 

PROMOVARE a EXAMENULUI DE LICENȚĂ în original. 

  Candidații care NU depun  ADEVERINȚA DE PROMOVARE a EXAMENULUI DE LICENȚĂ 

SAU DIPLOMA DE LICENȚĂ 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 

LICENȚĂ  SAU ADEVERINȚA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ 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 - care vor să fie admiși pe locuri finanțate de 

la buget, dacă au opțiuni la buget - pot deveni admiși, prin redistribuire, în urma etapei de 

confirmare dacă depun, în etapa de confirmare ADEVERINȚA DE PROMOVARE a 

EXAMENULUI DE LICENȚĂ SAU DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL. 

 

ÎN TOATE SITUAȚIILE, SE PĂSTREAZĂ OPȚIUNILE DE LA ÎNSCRIERE! 
 

Candidaţii care nu vor respecta aceste condiţii vor fi declaraţi RETRAȘI la data de 14.08.2020 

după ora 10:00, iar procedura de admitere va intra în faza de redristribuire. 

Locurile rămase neocupate la finalul sesiunii de admitere din iulie-august 

se scot la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2020 


