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 GRAFICUL CONFIRMĂRII LOCURILOR 

  
  

 1. Marti, 26.07.2016, ora 15,00: Afişarea rezultatelor primare: Lista 
candidaţilor declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget şi lista candidaţilor 

admişi pe locurile cu taxă (în aşteptare pentru locurile subvenţionate de la buget). 
Listele sunt întocmite conform criteriilor de selecţie: mediile descrescătoare, 

opţiunile solicitate de către fiecare candidat şi numărul locurilor alocate.  
 

 Notă: Subliniem importanţa urmăririi şi continuării procesului de admitere 
aşa cum rezultă din cele scrise la punctul 1, de către toţi candidaţii.  

 

 2. Miercuri, 27.07.2016– Joi, 28.07.2016: Confirmarea locului ocupat prin 
concurs de către candidaţii declaraţi admişi. Aceasta presupune:  

 a. Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii 
 b. Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultăţii 

 c. Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultăţii 
 d. Completarea contractului de studii la secretariatul facultăţii. 

  
 Program:  Miercuri, Joi: 8,00-15,00 

 
 Notă: a. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget 

care nu îşi depun diploma de bacalaureat în original până la  data de 28.07.2016, 
orele 15.00, pierd locul de la buget. Locurile rămase astfel libere vor fi ocupate de 

candidaţii de la taxă în ordinea descrescătoare a mediilor. 

  b. Candidaţii de la taxă trebuie să depună şi ei diploma de bacalaureat 
în original în vederea repartizării conform pct. 2. 

 
 

 3. Joi, 28.07.2016, ora 16,00: Afişarea listei cu candidaţii declaraţi admişi , 

în urma redistribuirii, în sesiunea de admitere iulie 2016. Toţi candidații admişi 

iniţial la buget care nu şi-au confirmat locul (conform pct. 1) sunt eliminaţi din 
concurs. În noua listă actualizată, candidaţii care şi-au confirmat locul vor avansa 

corespunzător pozițiilor eliberate din faţa lor. Candidaţii de la taxă vor ocupa locurile 

rămase libere în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.  
  



 4.  Vineri, 29.07.2016: Confirmarea locului ocupat prin concurs de către 
candidaţii declaraţi admişi la buget în urma procesului de redistribuire . Aceasta 

presupune:  
 a. Depunerea diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii 
 b. Depunerea foii matricole de la liceu în original la secretariatul facultăţii 

 c. Plata taxei de înmatriculare (150 lei) la secretariatul facultăţii 
 d. Completarea contractului de studii la secretariatul facultăţii 

  
  Program:  Vineri: 8,00-15,00 

  
5. Vineri, 29.07.2016, ora 16,00: Afişarea listei finale cu candidaţii 

declaraţi admişi, în sesiunea de admitere iulie 2016. 
 

6. Vineri, 29.07.2016, între 8,00 - 16,00: Retragerea dosarelor  
 

Rezultatele concursului de admitere pot fi consultate şi pe site-ul facultății la adresa: 

http://cis01.central.ucv.ro/admitere/rezultate_admitere-2016.php 
 
 Observaţii  
  Dacă în urma afişării rezultatelor finale din data de 29.07.2016 rămân locuri 

neocupate va fi organizată o nouă sesiune de admitere în luna SEPTEMBRIE, 
inscrierile fiind in perioada 05.09.2016 – 13.09.2016  

 

 
 

Telefon: 0251- 413.728, 0251-597.048, 0251-415.077 

 
 

 
În perioada 01 august — 31 august 2016,  

Secretariatele Facultăţii de Ştiinţe   
vor fi închise, programul reluându-se în data de 01 septembrie 2016. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


