
  

 
 

ANUNȚ 
PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR 

PENTRU CANDIDAȚII ADMIŞI LA MASTER 

1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget vor depune diploma de licență în 
original sau adeverința de absolvent în original  (pentru absolvenții promoției curente) la secretariatul 
facultăţii, plus documentele enumerate mai jos pentru confirmarea locului ocupat, conform calendarului de 
admitere (20, 21, 22 septembrie 2022). 

Candidaţii admişi la buget care au urmat anterior un program de master vor depune în plus o adeverinţă cu 
tipul de studii urmate şi forma de învăţământ: buget, taxă, cu bursă etc. eliberată de instituţia de învăţământ 
superior unde a fost înmatriculat studentul. 

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă vor depune diploma de licență și bacalaureat în 
copie la secretariatul facultăţii,  plus documentele enumerate mai jos pentru confirmarea locului ocupat,  conform 
calendarului de admitere (20, 21, 22 septembrie 2022). 

3. Candidaţii declaraţi admişi care nu îşi confirmă locul în perioada cuprinsă în calendar pierd locul 
ocupat, fiind excluşi de pe listele concursului de admitere. 

4. Neconfirmarea locului de către candidaţii admiși atrage după sine, excluderea acestora de pe listele 
concursului de admitere. 

Clasamentul care evidenţiază rezultatele procesului de admitere online este stabilit în baza principiului 
opţiunea primează mediei. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în raport cu opţiunea exprimată şi apoi media de 
admitere. 

DOCUMENTE NECESARE LA CONFIRMAREA LOCULUI  OCUPAT: 

1. Diplomă de licență; 
2. Certificat de naştere; 
3. C.I.; 
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 
5. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la 
Facultatea de Geologie şi Geofizică (se obţine de la medicul de familie). Documentul se depune şi în original 
la dosarul fizic în momentul confimării locului; 
6. 2 fotografii format 3/4; 
7. Adeverinţă cu tipul de studii urmate şi forma de învăţământ: buget, taxă, cu bursă etc. eliberată de 
instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul (doar dacă este cazul); 


