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afișat, 21.09.2022  

 

În atenția studenților anilor II, III și IV IF,  

clasificați pe locurile subvenționate de la bugetul de stat pe Platforma StudentWeb 

în anul universitar 2022-2023 

 

 

1. Pe locurile subventionate de la bugetul de stat pot fi clasificați numai studenţii 

care urmează prima facultate şi absolvenţii/studenţii altei facultăţi care nu au 

beneficiat de 4 ani subvenţionaţi de la buget, în ordinea descrescătoare a 

mediilor. 
 

2. Obținerea unui loc subvenționat de la bugetul de stat este condiționată de depunerea 

la dosar a diplomei de bacalaureat în original și a adeverinței de la prima facultate 

(dacă este cazul). 
 

3. Studenții care nu dețin la dosar diploma de bacalaureat în original și adeverința de 

la prima facultate (în cazul absolvenților unui alt program de studiu/studenților care 

urmează în paralel un alt program de studiu) sunt obligați să le depună la Infocentrul 

Facultății de Drept, până luni - 3 octombrie 2022. Nedepunerea diplomei de 

bacalaureat în original și a adeverinței de la prima facultate (dacă este cazul), din vina 

exclusivă a studentului clasificat la buget în termenul stabilit, duce la pierderea locului 

finanțat de la bugetul de stat.  
 

4. Adeverința de la prima facultate, care atestă parcurgerea unui alt program de studii 

universitare de licență - finalizat sau nu, trebuie să cuprindă regimul de finanțare în 

care a fost parcurs fiecare an de studiu.  
 

5. Facultatea îşi rezervă dreptul de a efectua eventualele corecturi în cazul în care se 

constată unele erori de calcul, depășirea numărului de ani subvenționați de la bugetul 

de stat sau lipsa diplomei de bacalaureat în original – făcându-se reclasificarea 

corespunzătoare pe Platforma StudentWeb. 
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