
Desfășurarea etapei de confirmări redistribuiri: 

Considerații generale: 

 Confirmarea/redistribuirea se face prin accesarea platformei. 

 Candidații declarați admiși la buget, taxa sau în așteptare își vor vedea statusul în platforma 
on-line folosită la înscriere. 

 În platformă există un model de Contract de studii universitare în format pdf editabil. 
 

Model contract de studii universitare:  

 

Candidații declarați admiși la taxă pot face plățile astfel: 

1. on line pe platforma de Admitere 
 
2. prin virament bancar sau prin mandat poștal 

Valuta: LEI 
Banca: Trezoreria Cluj 
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX 
SWIFT: TREZROBU 
COD CUI: 4305849 

 

În prima etapă de confirmări-redistribuiri au loc modificări ale listelor inițiale cu repartizarea pe 

specializări. Nu toți candidații vor continua procesul de admitere astfel încât există posibilitatea 

eliberării de locuri si glisarea/trecerea pe locurile eliberate a candidaților situați pe poziții 

“inferioare”. Există posibilitatea glisării pe liste și chiar obținerea unui loc din prima opțiune 

numai dacă folosiți și butonul de redistribuire (pe lângă cel de confirmare), vezi mai jos. 

 

 

Nu se completează! 

La capitolul 2.2. se completează datele 
candidatului. 
 
si  
Facultatea de  Fizică,  
domeniul Fizică 
(pentru specializările Fizică, Fizică 
informatică şi Fizică Medicală)  
sau  
domeniul Stiinte inginereşti   
pentru specializarea Fizică Tehnologică_,  
specializarea la care este admis 
 
nivel licenţă, 
 
 regim de finanțare buget sau taxă  
 
In pagina 4  
Nume Prenume candidat 
Semnatura 
 

 



Ce au de făcut candidații în această etapă: 

1. Candidații care au fost admiși la prima opțiune:  

A. Dacă prima opțiune este buget: 

 

 descărca contractul de studii, îl editează/completează și semnează  

 Click butonul confirmare 

 încarcă contractul completat în platformă 

 

B. Dacă prima opțiune este taxa:  

 descarcă contractul de studii, îl editează/completează și semnează 

 Click butonul confirmare,  

 încarcă contractul completat în platformă  

 plătesc prima rata a taxei de studiu (500lei): plata se poate face online, transfer 

bancar sau mandat poștal. La “explicații plată” se va scrie: “prima rată taxă de studii 

Facultatea de Fizică specializarea …” 

 

2. Candidații care au fost admiși la a doua/treia/… opțiune:  

Trebuie să știe că locul ocupat în această etapă este cel mai puțin favorabil. Există 

posibilitatea glisării pe liste și chiar ajungerea la prima opțiune. 

A. Dacă în acest moment sunt declarați admiși pe un loc bugetat:  

 descarcă contractul de studii, îl editează/completează pentru specializarea la care 

sunt declarați admiși în această etapă și semnează, 

  Click butonul confirmare ( = continuă procesul de admitere) 

  Click butonul de redistribuire 

   încarcă contractul în platformă  

 

B. Dacă în acest moment sunt declarați admiși pe un loc cu taxă:  

 descarcă contractul de studii, îl editează/completează pentru specializarea la care 

sunt declarați admiși în această etapă și semnează,  

  încarcă contractul în platformă 

 plătesc prima rata a taxei de studiu (500lei): plata se poate face online, transfer 

bancar sau mandat poștal. La “explicații plată” se va scrie: “prima rată taxă de 

studii Facultatea de Fizică specializarea …” 

 

Pentru listele finale, dacă in urma glisărilor candidatul ajunge pe un loc bugetat, 

taxa achitată se va restitui pe baza unei cereri însoțite de copie după CI și un extras 

de cont cu IBAN pe numele candidatului 

 

C. Sunt pe lista de așteptare 

 Click butonul confirmare ( = continua procesul de admitere) 

 Click butonul de redistribuire 

 

 ATENȚIE:  

Daca un candidat nu are nici un fel de acțiune in platformă se consideră că NU DOREȘTE  

să continue procesul de admitere și va fi exclus de pe liste în etapa următoare. 


