PROCEDURA DE CONFIRMARE A ADMITERII LA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
sesiunea iulie 2017, studii de licență

Prezenta procedură de confirmare a admiterii la Facultatea de Matematică este
elaborată în spiritul prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii
în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018 (învățământ cu
frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță) și se subordonează acesteia.
Procedura tratează și detaliază doar modalitatea de confirmare a opțiunii de a fi
înmatriculat, prevăzută în Fișa de înscriere la cap. VI – Condiții de încheiere a
contractului, și nu cuprinde informații referitoare la înscrierea la concursul de admitere,
aceste date fiind stabilite prin metodologia sus-menționată și aplicându-se la nivelul
întregii universități.
TERMENI ȘI DEFINIȚII UTILIZATE:
Candidat

persoana care intenționează să urmeze cursurile Facultății de Matematică, în
calitate de student, și se înscrie la concursul de admitere prin depunerea, în acest
sens, a unui dosar de admitere, conform metodologiei.

Finanțare

procesul de alocare a fondurilor bănești necesare derulării activității didactice a
studenților;
finanțare bugetară

alocarea de la bugetul de stat a fondurilor bănești necesare

derulării activității didactice a studenților;
finanțare cu taxă

alocarea de către student a fondurilor bănești necesare

derulării activității sale didactice, prin achitarea unei taxe de școlarizare anuale
propusă de facultate și aprobată prin hotărâre a Senatului universității.
Confirmare concretizarea intenției candidatului declarat admis de a fi înmatriculat la Facultatea
de Matematică, prin completarea dosarului de admitere cu actele de studiu în
original, completarea și semnarea Contractului de studii și achitarea taxei de
înmatriculare sau școlarizare (după caz).
Neconfirmare neîndeplinirea de către candidatul declarat admis a obligațiilor de confirmare a
admiterii până la expirarea perioadei stabilite. Atrage după sine eliminarea
candidatului din lista admișilor și înscrierea pe lista candidaților respinși.
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Rezervă

statutul candidatului care în momentul afișării rezultatelor nu a fost admis pe
locurile cu finanțare bugetară sau cu taxă, dar ar putea ocupa un loc pe aceste liste
în urma retragerii dosarelor de către candidații admiși sau în urma neconfirmării
admiterii de către candidații admiși.

Retragere

finalitatea acțiunii candidatului de a solicita restituirea dosarului de admitere, având
ca rezultat imediat pierderea calității de candidat la concursul de admitere.

ETAPE ALE CONFIRMĂRII OPȚIUNII DE A FI ÎNMATRICULAT:
ETAPA I.I.

24 iulie 2017, ora 12:000
AFIȘAREA REZULTATELOR la finalul perioadei de înscriere, la avizier și pe websiteul facultății. Vor fi afișate 4 liste:
L1 Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu finanțare bugetară
L2 Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
L3 Lista candidaților în așteptare
L4 Lista tuturor candidaților ordonați alfabetic

ETAPA II.II.

24 iulie 2017, ora 13:00, până la 27 iulie 2017, ora 16:000
CONFIRMAREA admiterii pentru candidații declarați ADMIȘI (listele L1 și L2)
În perioada menționată la această etapă, candidații declarați admiși, atât pe locurile
cu finanțare bugetară, cât și pe locurile cu taxă, au obligația de a confirma intenția a
de fi înmatriculați la Facultatea de Matematică, urmând pașii:
1. Se completează dosarul de admitere cu diploma de bacalaureat în original și
cu foaia matricolă în original.
2. Se achită (la casieria facultății sau la orice agenție BRD) taxa de înmatriculare
de 50 lei (pentru candidații de pe lista L1) sau taxa de școlarizare de 240 lei
(pentru candidații de pe lista L2).
3. Se completează și semnează Contractul de studii.

ETAPA III.
III.

27 iulie 2017, ora 18:000
AFIȘAREA REZULTATELOR la finalul perioadei de

confirmări, la avizier și pe

website-ul facultății. Vor fi afișate 4 liste:
L1b Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu finanțare bugetară
L2b Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
L3b Lista candidaților în așteptare
LR

Lista candidaților retrași

ETAPA IV.
IV.

28 iulie 2017, ora 9:00, și 31 iulie 2017, ora 14:000
CONFIRMAREA admiterii pentru candidații cu statut de rezervă (lista L3b), care
îndeplinesc criteriile de admitere, în limita locurilor rămase neocupate după prima
etapă de confirmare.
Dacă la finalul etapei a III-a nu au fost ocupate, prin confirmarea opțiunii de
înmatriculare, toate cele 110 locuri cu finanțare bugetară și 20 de locuri cu taxă,
candidații cu statut de rezervă (lista L3b) pot ocupa locurile rămase libere urmând
pașii:
1. Se completează dosarul de admitere cu diploma de bacalaureat în original și
cu foaia matricolă în original.
2. Se completează și semnează Declarația pe propria răspundere de luare la
cunoștință a faptului că ocuparea locurilor rămase libere se va face în ordinea
descrescătoare a mediilor candidaților în așteptare care au urmat pașii de
la prezenta etapă.

V.
ETAPA V.

31 iulie 2017, ora 16:000
AFIȘAREA REZULTATELOR la finalul etapei a IV-a, la avizier și pe website-ul
facultății. Vor fi afișate 4 liste:
L1c Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu finanțare bugetară
L2c Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
L3c Lista candidaților în așteptare
LR

ETAPA VI.
VI.

Lista candidaților retrași

1 august 2017, ora 9:00, până la 25 august 2017, ora 14:000
CONFIRMAREA admiterii pentru candidații în așteptare (lista L3c), care
îndeplinesc criteriile de admitere, în limita locurilor rămase neocupate după etapa
a V-a.
Dacă la finalul etapei a V-a nu au fost ocupate, prin confirmarea opțiunii de
înmatriculare, toate cele 110 locuri cu finanțare bugetară și 20 de locuri cu taxă,
candidații în așteptare (lista L3c) pot ocupa locurile rămase libere urmând pașii:
1. Se completează dosarul de admitere cu diploma de bacalaureat în original și
cu foaia matricolă în original.
2. Se achită (la orice agenție BRD) taxa de înmatriculare de 50 lei (pentru
candidații de pe lista L1c) sau taxa de școlarizare de 240 lei (pentru candidații
de pe lista L2c).
3. Se completează și semnează Contractul de studii.

În această etapă, locurile rămase libere se vor ocupa de către candidații în
așteptare (lista L3c) sau candidații care au fost inițial declarați respinși dar nu șiau retras dosarul de admitere, în ordinea prezentării la secretariat și
îndeplinirii condițiilor specificate la pașii 1-3.

ETAPA VII.

25 august 2017, ora 16:000
AFIȘAREA REZULTATELOR finale la încheierea sesiunii de admitere iulie 2017, la
avizier și pe website-ul facultății. Vor fi afișate 4 liste:
L1 Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu finanțare bugetară
L2 Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă
L3 Lista candidaților respinși
LR Lista candidaților retrași
Eventualele locuri rămase neocupate la sfârșitul sesiunii de admitere iulie 2017

se vor scoate la concurs în sesiunea septembrie 2017.
În cazul în care toate locurile scoase la concurs au fost ocupate la finalul
sesiunii de admitere iulie 2017 iar numărul de candidați care nu au fost admiși dar care
doresc să fie înmatriculați la Facultatea de Matematică și nu s-au înscris la o altă admitere
este considerabil, conducerea facultății va analiza posibilitatea de a solicita Rectoratului
suplimentarea locurilor de admitere.

