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Despre Faza III – Validare, confirmare, participare la 
glisare (opțional*) înscriere în anul I și înmatriculare 

în Sesiunea I – ADMITERE ANTICIPATĂ 
 

Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare (opțional*), 

înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au 

fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 12 iulie, ora 8:00 

și terminând pe 13 iulie, ora 16:00. 

 

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși vor 

fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 13 iulie 

2021. Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și 

confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă, el rămâne cu locul deja 

confirmat. 

 

Ulterior, dacă este cazul, pentru ocuparea locurilor devenite vacante după înmatricularea și 

glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor 

locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum 

și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă  suplimentară de completare admiși 

(Sesiunea I+) cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar 

îndeplinesc baremul minim de admitere. În ziua de 14 iulie 2021, în intervalul 09:00 – 16:00, 

comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii 

candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a 

acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează 

dosarul și se înmatriculează în data de 15 iulie 2021. 

 

Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare (opțional*), 

înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se realizează personal sau prin procură 

notarială, la sediul facultății la care candidatul a fost declarat pre-admis prin concurs sau, 

după caz, pre-admis fără concurs. 

 

Validarea implică completarea dosarului fizic de admitere ce conține documentele menționate 

în Anexa V din REGULAMENTUL Concursului de Admitere în Ciclul de Studii Universitare 

de Licență 2021. 

 

Informații importante privind procedura și alte detalii referitoare la validare, confirmarea 

locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare (opțional*), înscrierea în anul I și 

ulterior înmatricularea precum și facultățile care au decis activarea etapei suplimentare de 

completare admiși (Sesiunea I+ - 14-15 iulie 2021) le aflați la adresa de internet sau numărul 

de telefon corespunzătoare facultății la care ați fost pre-admis (a se vedea următorul tabel). 

 
Respectarea acestor proceduri adaptate la situația specifică generată de pandemia de coronavirus și la 

condițiile/particularitățile definite de fiecare facultate în parte, este obligatorie pentru finalizarea cu succes a 

procesului de validare și înmatriculare. 

 

 

 

 

 

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b
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Facultatea Număr de telefon 

Activare etapă suplimentară de 

completare admiși 

(Sesiunea I+ - 14-15 iulie 2021) 

Inginerie Electrică  021 402 9149 DA 

Energetică  0726 233 293 Nu este cazul 

Automatică și Calculatoare 0755 805 876 NU 

Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației  

0751 049 989 DA 

Inginerie Mecanică și Mecatronică  0744 523 362 Nu este cazul 

Inginerie Industrială și Robotică  021 402 9302 DA 

Ingineria Sistemelor Biotehnice  021 402 9648 Nu este cazul 

Transporturi 021 402 9568 Nu este cazul 

Inginerie Aerospațială  021 402 3812 Nu este cazul 

Știința și Ingineria Materialelor  021 402 9624 Nu este cazul 

Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor  

021 402 3935 Nu este cazul 

Inginerie în Limbi Străine 021 402 9889 DA 

Științe Aplicate 021 402 9630 Nu este cazul 

Inginerie Medicală  021 402 9039 DA 

Antreprenoriat, Ingineria și 

Managementul Afacerilor  

021 402 9336 DA 

 
*Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din Sesiunea I – ADMITERE ANTICIPATĂ a 

fost declarat pre-admis (fără concurs sau prin concurs) sau cu barem îndeplinit. 
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