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CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT  

 SESIUNE 2023 
 

Etapa I  

III.7.1.  În perioada 25 – 26 iulie 2023, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile 

bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea 

contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului 

obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.  

Etapa II   

III.7.2.  În data de 27 iulie 2023 va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea 

locurilor.  

III.7.3.  În perioada 27 iulie 2023 – 17 august 2023, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua 

etapă de confirmare, de către candidații cu media peste 5 (cinci) declarați inițial ,,respinși” (în 

așteptare), care au glisat automat, prin aplicația informatică de admitere, în ordinea opțiunilor exprimate 

și a mediilor de admitere, obținute, pe locurile rămase neocupate; 

III.7.4. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea opțiunilor exprimate și a 

mediilor de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-mail-ul 

candidatului și în contul acestuia. Candidații vor avea obligația să confirme locul obținut, în termen de 

două zile lucrătoare, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea 

acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de 

neîndeplinire a acestei obligații. 

III.7.5. În funcție de numărul de confirmări, la finalul fiecărei etape de confirmări, va avea loc o 

glisare/o nouă repartizare a candidaților, care va putea schimba statusul unui candidat, prin trecerea 

acestuia: 

- de pe un loc la buget pe unul la taxă;  

- de pe un loc la taxă pe un loc la buget;  

- din ,,candidat inițial respins” (în așteptare) în candidat admis pe un loc la taxă, prin glisare; 

- din ,,candidat initial respins” (în așteptare) în candidat admis pe un loc la buget, prin glisare  

Exemplu: 

a. Candidatul care este declarat admis la buget la un program de studiu şi la taxă la alt program de 

studiu, poate să îşi confirme atât locul la buget, cât şi cel la taxă, urmând ca, în ipoteza glisării la buget 

la al doilea program de studii (inițial la taxă) să aleagă locul la buget pe care doreşte să îl ocupe. 

b. Candidatul care este declarat admis la buget la două programe de studii poate să îşi confirme doar un 

singur loc la buget, urmând ca, la al doilea program de studii, să gliseze pe loc cu taxă, în cazul în care 

confirma și acest loc. 

III.7.6.  Toți candidații care nu confirmă în termenele prevăzute de prezentul regulament, sunt eliminați 

de pe listele/rezultatele concursului de admitere.  

III.7.7. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită pe platforma 

de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria 

Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de 

confirmare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .  

III.7.8. Se pot confirma maximum două programe de studii (cel mult un program de studii/tip de 

admitere, conform clasificării).  

III.7.9. Rezultatele vor fi afișate la data de 28 august 2023, după încheierea termenului de achitare a 

taxelor de școlarizare. 
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Atenție! Confirmarea locului se efectuează exclusiv din contul de candidat! 

 

Atenție! Înainte de a printa contractul de studii, candidații sunt rugați să bifeze disciplinele 

opționale/facultative alese, respectiv să bifeze disciplina care devine obligatorie.  

 

Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere, în cadrul programului de studiu, a cursurilor 

opționale și facultative, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ. 

 

Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative. 

  

Dintre disciplinele opţionale alese, o disciplină va fi aleasă cu titlul de obligatoriu și devine 

obligatorie. La programul de studii Medicină, trebuie alese două discipline opționale care devin 

obligatorii (câte o disciplină opțională care devine obligatorie/semestru). 

Disciplinele opționale și facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază 

de credite suplimentare, ele fiind consemnate în suplimentul de diplomă. 
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