
GHIDUL
candidaţilor la examenul de admitere 

LICENŢĂ, sesiunea iulie 2016 

Mult succes!!!

Toate specializările 
susţin examenul de admitere 
în clădirea Facultăţii de Drept, 

Bd. Kogălniceanu nr. 36-46. 

Adresele de mail ale admiterii:

CONFIRMAREA LOCURILOR, DUPĂ AFIŞAREA REZULTATELOR

admiterefjscpublicitate2016@gmail.com

 admiterefjscjurnalism2016@gmail.com

admiterecrpfjsc2016@gmail.com

 Specializarea Jurnalism

 Specializarea Publicitate

 Specializarea Comunicare şi relaţii publice



După aşarea, pe specializări, 

a listei candidaţilor, 

în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, 

candidaţii parcurg următoarele etape:

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la 
buget au la dispoziţie 2 zile (de la aşarea rezultatelor) pentru a 
aduce la Secretariat diploma de bacalaureat în original (în cazul în 
care diploma nu a fost depusă la înscriere) şi să conrme prin 
Formularul de opţiune* înscrierea pe locul obţinut. 
În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în 
original, candidaţii sunt invitaţi să ia legătura cu conducerea 
facultăţii. Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus 
diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va 
 ocupat de următorul candidat de pe listă. 

ETAPA

Candidaţii eligibili (cu medii între 5,00 şi media ultimului intrat 
pe locurile bugetare) pentru locurile cu taxă sau pentru cele de la 
învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în 
funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune; aceştia 
sunt obligaţi ca în 2 zile de la aşarea rezultatelor să depună la 
secretariatul FJSC sau online la adresele aşate pe site-ul FJSC, 
Formularul de opţiune* pentru aceste forme de învăţământ 
(formularul va  disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care 
nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în 
procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau ID.

ETAPA

*Formularul de opţiune va  disponibil în print şi online după aşarea rezultatelor

După aceste etape se va aşa lista candidaţilor admişi pe locurile 
bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. 
Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă (conform 
cifrei de şcolarizare aşate pe site) şi ID, în ordinea 
descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin 
Formularul de opţiune.

ETAPA

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la 
dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul 
facultăţii chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), 
în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, 
Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060
Cod scal: 4505502
în caz contrar pierd locul, care va  ocupat de candidatul următor.

ETAPA

După primirea taxelor se re-aşează lista candidaţilor admişi 
pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se 
vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor 
exprimate.

ETAPA

Finalizarea înscrierilor/ conrmarea locurilor este un proces 
care ocupă prima săptămână după aşarea rezultatelor, un 
proces în care candidaţii trebuie să urmărească 
permanent anunţurile de pe site-ul şi pagina de Facebook 
ale FJSC şi să răspundă cu promptitudine solicitărilor 
ecărei etape. Consultaţi zilnic aşările de pe site-ul FJSC, nu 
amânaţi trimiterea opţiunilor sau a chitanţei, nu depăşiţi 
termenele xate!
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