
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

INFORMAȚII PENTRU ÎNMATRICULAREA LA STUDIILE DE LICENȚĂ 

 Cea de-a doua etapă de înmatriculare a candidaților admiși începe în data de 26 iulie 2022, 
la ora 9.00. 

 ÎN ATENTIA CANDIDATILOR CARE AU URCAT DE PE UN LOC CU TAXĂ PE UN 
LOC FĂRĂ TAXĂ, si care s-au inmatriculat deja fizic in prima etapa pe locul cu taxa:  
- Se vor prezenta in perioada 26-29 iulie 2022 la sediul Facultății de Matematică și Informatică, 

la sala CERP, etaj 1, Bd. Mamaia, nr. 124 pentru a restitui contractul de inmatriculare 
semnat in prima etapa de inmatriculare pe locul cu taxă si pentru a semna un nou contract 
pentru locul fara taxa. 

- Vor aduce diploma de BAC in original, pentru cei care nu au depus-o deja la dosar. 
- Vor aduce un extras de cont bancar pe numele lor (necesar pentru a li se restitui taxa de 

scolarizare plătită la inmatricularea pe locul cu taxă). 

 ÎN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI PENTRU PRIMA DATA IN ETAPA A DOUA 
DE ADMITERE:  
- Dupa ce isi confirma locul in platforma de admitere, se vor prezenta pentru 

inmatriculare conform Programării afișate pe site. Candidații sunt rugați să respecte 
programarea pentru a evita aglomerarea la sediul facultății. Inmatricularea se face la 
sediul Facultății de Matematică și Informatică, la sala CERP, etaj 1, Bd. Mamaia, nr. 124. 

- Candidații declarați admiși pe loc fără taxă/cu taxă care nu se inmatriculeaza in 
termenul stabilit isi pierd locul castigat prin concurs 

 Unde pot plăti prima rată din taxa de școlarizare (pentru candidații admiși pe un loc Cu 
taxă)? 
 Prin platforma de admitere, la confirmarea locului  
 prin transfer bancar către contul universității RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod 

Fiscal 4301332.  
Trebuie să apară clar pe ordinul de plată toate detaliile de plată: Nume Prenume 
candidat și Facultatea pentru care optează/Programul.  

 Documentele necesare la înmatriculare (vor fi prezentate de către candidații admiși intr-un 
DOSAR PLIC DE CARTON): 

‐ Cererea de inmatriculare (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma de admitere 
online dupa ce si-a confirmat locul obtinut in urma declararii lui ca fiind admis). Confirmarea 
locului se face din contul de pe platforma de admitere online. 

‐ Legitimatia de concurs (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma online) 
‐ Fisa de inscriere (se printeaza de catre candidat din contul de pe platforma online). 
‐ Declaratia pe propria raspundere privind autenticitatea si corespondenta  dintre documentele 

digitale/scanate incarcate pe platforma si cele originale. 
‐ Declaratia RGPD 
‐ Scrisoare de intentie – semnata in orginal. 
‐ Actul de identitate in copie simpla. Conformizarea se face la Comisia de admitere, in prezența 

originalului. 
‐ Certificatul de nastere in copie simplă, care se conformizează de către comisie în prezența 

actului în original. 
‐ Certificatul de căsătorie- pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele), în copie 

simplă, care se conformizează de către comisie în prezența actului în original. 



‐ Diploma de BAC in original, pentru cei admiși pe loc fără taxă. Pentru candidații admiși 
pe loc cu taxa, conformizarea copiei Diplomei de BAC se face la Comisia de admitere 

‐ Adeverința medicală eliberată după caz de către medicul de familie, care atestă că persoana 
respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la 
care candidează.  

‐ 2 fotografii, tip buletin / carte de identitate. 
‐ Candidații admiși pe loc Cu taxă vor prezenta dovada plății primei rate din taxa de școlarizare 

(25% din taxa anuală).   
‐ Dacă este cazul, adeverinţa din care să rezulte calitatea de student / absolvent (cu sau fără 

taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular. 


