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Anexa 7 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 2019

PROCEDURA DE REDISTRIBUIRE
1. După afişarea rezultatelor admiterii candidaţii declaraţi “ADMIS” au obligaţia de a
confirma locul ocupat conform calendarului admiterii, prin semnarea contractului de şcolarizare,
achitarea ratei 1 din taxa anuală de școlarizare (pentru locurile cu taxă) şi a taxei de înmatriculare.
2. Candidaţii admişi iniţial pe locurile cu bursă, care nu au confirmat locul conform art. 1
pierd locul, fiind declaraţi “RETRAS”.
3. Candidaţii care au fost admişi iniţial pe locurile cu taxă, dar nu au confirmat conform
art. 1 vor fi declaraţi “RETRAS”.
4. La finalul primei etape de confirmare a ocupării locurilor, locurile libere se redistribuie
candidaţilor declaraţi „ADMIS” la alte opțiuni decât prima (care au confirmat locul) și a
celor „În așteptare”, conform cererii de înscriere inițială, în funcţie de opţiunile pe programe de
studii, pentru bursă cu medie peste 5,00 sau după caz, cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere.
5. Candidaţii care şi-au schimbat statusul după prima rundă de redistribuire, din „ÎN
AȘTEPTARE” în „ADMIS”, pentru a deveni studenţi trebuie să-şi confirme locul obţinut, în
perioada de confirmare prevăzută în calendarul admiterii. Redistribuirea locurilor neocupate se
afișează în aceeasi zi, după perioada de confirmare prevazută în calendarul admiterii.
6. Pentru locurile rămase libere după finalizarea primei runde de redistribuiri va avea loc a
doua rundă de redistribuire prin completarea unei noi cereri de înscriere pentru o singură opţiune, la
care pot participa toţi studenţii înscrişi iniţial în concursul de admitere, inclusiv cei care au semnat
deja contracte de şcolarizare. Redistribuirea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere. Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați „ADMIS” se va face conform
calendarului admiterii.
7. Rezultatele finale precum şi locurile rămase neocupate ce vor fi scoase la concurs vor fi
afişate după finalizarea celei de a II-a runde de redistribuiri.
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