
 

Admitere Licență 2022: Confirmarea locului 

Candidaţi români de pretutindeni 
 

Citiţi cu atenţie acest document până la final. Acesta conţine informaţii de interes 

pentru candidaţii declaraţi admişi, atât pe locurile finanţate de la buget, cât şi la 

taxă. 

 

Candidații nou intraţi pe listele de admiși au obligația de a-și confirma locul în perioada 

18-26 august 2022. 

Confirmarea locului trebuie realizată în această perioadă de către toţi candidaţii, aflaţi 

anterior în aşteptare, care au trecut pe una dintre listele de admişi în data de 17 august 

2022. În cazul în care un candidat declarat admis speră ca după refacerea listelor să se 

regăsească pe altă listă, aceasta nu va fi posibil decât dacă şi-a confirmat locul actual. 

Neconfirmarea locului de către un candidat declarat admis atrage după sine respingerea 

definitivă a candidatului respectiv. 

 

Program confirmare: orele 9-14 (doar în zilele lucrătoare), corp C, hol parter. 

 

Confirmarea implică următoarele: 

Candidaţii trebuie să se prezinte în persoană, în perioada indicată mai sus, cu actele 

indicate în pagina de admitere (https://admitere.uaic.ro/actele-necesare-pentru-inscrierea-

https://admitere.uaic.ro/actele-necesare-pentru-inscrierea-candidatilor-romani-de-pretutindeni/


 

candidatilor-romani-de-pretutindeni/) şi să semneze Formularul de confirmare, care va fi 

completat la faţa locului. 

 

Precizări: 

- Fişa de înscriere, generată automat prin aplicaţia de înscriere, va fi disponibilă la sediul 

facultăţii pentru a fi semnată la momentul confirmării locului. 

- Diploma de bacalaureat trebuie adusă în original, la fel adeverinţa medicală şi chitanţa 

care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. 

- În cazul în care, la refacerea listelor (după terminarea celei de a treia perioade de 

confirmare a locurilor), un candidat declarat anterior admis îndeplineşte condiţiile pentru o 

listă superioară din punct de vedere al opţiunilor pe care le-a exprimat în fişa de înscriere, 

va fi trecut automat pe acea listă superioară. La momentul confirmării locului iniţial, în 

cazul în care candidatul nu doreşte să mai fie eventual avansat ulterior pe altă listă, 

va depune şi o cerere de modificare a opţiunilor. 

 

Neconfirmarea locului conform acestor instrucțiuni atrage pierderea locului obținut. 


