
                 IMPORTANT  

Pentru confirmarea locului în perioada  

20 septembrie  – 24 septembrie 2021  

luni – vineri  9,00 – 15,00 

Candidații admiși PE LOCURI CU FINANȚARE DE LA BUGET sunt obligați 

să se prezinte la Secretariatul Facultății, cu actele de studii în original și pentru 

semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere. Neprezentarea diplomei 

de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la buget.  

Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul 

taxei de înmatriculare (50 lei). 

   Candidații, declarați admiși pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de 

înmatriculare (50 lei), semnează contractul de studii, actul adițional și fișa de 

înscriere. Contractul de studii și fișa de înscriere se vor descărca de pe site-ul 

Facultății. 

Candidații admiși PE LOCURI CU TAXĂ sunt obligați să acceseze pagina 

https://www.ub.ro/fsec/admitere pentru a descărca contractul de studii, actul 

https://www.ub.ro/fsec/admitere


adițional și fișa de înscriere. Acestea se vor completa și se vor semna (olograf) 

după care vor fi trimise (scan/foto) pe e-mail la adresa: stiinteec@ub.ro. 

 Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă, care au parcurs 

procedura de admitere online, au obligația de a prezenta în original sau în copie 

legalizată, documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării 

conformității cu originalul a copiilor atașate la dosarul de admitere, de către 

Secretarul-șef al Facultății, sub semnătură.  

  Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu 

semnează contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu 

taxă), nu vor fi înmatriculați. 

Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional. 

Nerespectarea celor de mai sus implică pierderea locului ocupat. 

Suport telefonic: 0234/516345; 0728091777 

 

NOTA: Candidații care nu au posibilitatea de a confirma locul în format online, 

pot efectua această procedură, la sediul facultății.  

 

mailto:stiinteec@ub.ro

