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În atenţia candidaţilor declaraţi admişi la concursului de admitere 
din sesiunea iulie 2021 

 
I. CANDIDAȚI ROMÂNI 

 
Ref. locurile finanţate de la bugetul de stat 
1. Perioada de confirmare a locului obţinut, 26 iulie  - 29 iulie 2021 (ora 1400). Candidaţii declaraţi admişi au 
obligaţia de a achita taxa de confirmare (150 lei) şi de a depune diplomele de bacalaureat în original sau 
adeverinţele în original (pentru absolvenţii de liceu promoţia 2021) la punctele de preluare a documentelor 
din sediile UVT și din centrele judeţene de admitere, condiţii obligatorii pentru a putea ocupa un loc finanţat 
de la bugetul de stat. Nedepunerea diplomei de bacalaureat în original până la data de 27 septembrie 2021, 
pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2021, din culpa exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea 
locului finanţat de la bugetul de stat. 
2. Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget nu depune diploma de bacalaureat în 
original şi/sau nu confirmă locul prin achitarea taxei de înmatriculare până la data de 29 iulie 2021, ora 14,00, 
locul rămas liber se ocupă de către candidatul admis cu taxă de şcolarizare care şi-a confirmat locul prin 
achitarea taxei de înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 
 
Ref. locurile cu plata taxelor de şcolarizare 
1. Perioada de confirmare a locului obţinut, 26 iulie  - 29 iulie 2021 (ora 1400). Candidaţii declaraţi admişi au 
obligaţia de a achita taxa de confirmare (150 lei), prin plata online pe platforma de admitere online. 
2. Candidaţii admiși pe locurile cu taxă de școlarizare plătesc 30% din valoarea  taxei anuale de studiu până 
la data de 10 august 2021, prin plata online pe platforma de admitere online. 
 

II. CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
 

Ref. confirmarea locului 
1. Candidaţii români de pretutindeni declaraţi admiși la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest 
din Timișoara vor confirma locul obţinut în perioada 26 iulie  - 29 iulie 2021 (ora 1400), pe platforma de 

admitere online, conectându-se în contul propriu, selectând butonul ,,Plătește,, din dreptul taxei de 

înmatriculare, selectând opţiunea Scutire taxă și încărcând la secţiunea documente justificative Formularul 
de confirmare, completat și semnat. 
 
Ref. locurile cu plata taxelor de şcolarizare 
1. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă de şcolarizare în sesiunea iulie 2021 au obligaţia de a achita  30% din 
valoarea  taxei anuale de studiu până la data de 10 august 2021, prin plata online cu cardul pe platforma de 
admitere online. 

 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE, 

                  Prodecan, Lect. univ. dr. Alexandru POPA 
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