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În atenția candidaților declarați admiși la concursului de admitere 
din sesiunea iulie 2022 

 

I. CANDIDAȚI ROMÂNI 
 

Ref. la locurile finanțate de la bugetul de stat 
1. Perioada de confirmare a locului obținut este 26 iulie  - 27 iulie 2022.  
2. Candidații declarați admiși au obligația de a achita taxa de înmatriculare (confirmare) sau să depună dovada scutirii 
de taxă pentru validarea locul obținut în urma concursului de admitere. 
3. Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat au obligația de a depune diplomele 
de bacalaureat în original sau adeverințele în original (pentru absolvenții de liceu promoția 2022 care nu au primit 
diplomele) la punctele de preluare a documentelor din sediile UVT și din centrele județene de admitere, până în 27 iulie 
2022, la ora 16:00. Pentru absolvenții de liceu din promoția 2022, care au depus adeverințele în original, termenul de 
depunere a diplomei de bacalaureat în original este 3 octombrie 2022. Nedepunerea diplomelor sau adeverințelor în 
original în termenele menționate anterior atrage pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și reclasificarea 
candidatului la opțiunile cu taxă, dacă acestea au fost selectate.  
4. Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanțate de la buget nu depune diploma de bacalaureat în original 
și/sau nu confirmă locul prin achitarea taxei de confirmare până la data de 27 iulie 2022, locul rămas liber se ocupă de 
către candidatul admis cu taxă de școlarizare care și-a confirmat locul prin achitarea taxei de înmatriculare, în prima 
etapă de confirmare (26 iulie  - 27 iulie 2022), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.  
5. Achitarea taxelor de confirmare se face exclusiv online, din platforma de admitere, până la data de 27.07.2022, ora 
23:59.  
 
Ref. la locurile cu plata taxelor de școlarizare 
1. Perioada de confirmare a locului obținut, 26 iulie  - 27 iulie 2022 (ora 23:59). Candidații declarați admiși au obligația 
de a achita taxa de înmatriculare (confirmare - 150 lei), prin plata online pe platforma de admitere online. 
2. Candidații admiși pe locurile cu taxă de școlarizare plătesc 30% din valoarea  taxei anuale de studiu până la data de 
3 august 2022, prin plata online pe platforma de admitere online. 
 

II. CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
Ref. la confirmarea locului 
Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
atât pe locurile de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă), cât și pe locurile cu plata taxei de școlarizare vor 
confirma locul obținut în perioada 26 iulie  - 27 iulie 2022 (ora 23:59), pe platforma de admitere online, conectându-se 
în contul propriu, selectând butonul ,,Plătește,, din dreptul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și 
încărcând la secțiunea documente justificative Formularul de confirmare, completat și semnat. 
 
Ref. la locurile finanțate de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă) 
1. Candidații români de pretutindeni admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă) își vor pierde 
locul confirmat dacă nu vor depune la UVT diploma de bacalaureat  (sau echivalentă) și foaia matricolă în original până 
la data începerii anului universitar - 03 octombrie 2022. 
2. Candidații vor prezenta toate documentele care au fost încărcate pe platforma de admitere în original la UVT până 
la data de 3 octombrie 2022, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. 
 
Ref. la locurile cu plata taxelor de școlarizare 
1. Candidații admiși pe locurile cu taxă de școlarizare în sesiunea iulie 2022 au obligația de a achita 30% din valoarea  
taxei anuale de studiu până la data de 3 august 2022, prin plata online cu cardul pe platforma de admitere online. 
2. Candidații vor prezenta toate documentele care au fost încărcate pe platforma de admitere în original la UVT până 
la data de 3 octombrie 2022, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. 
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